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Berättelse 
över Statens väginstituts 
verksamhet under 
budgetåret 1967— 1968

Styrelse

L e d a m ö t e r  I S T Y R E L S E N  för statens väginstitut är chefen för statens väg
verk, generaldirektören Gustav Vahlberg, ordförande, och chefen för institu
tet, överdirektören N ils G  Bruzelius. Dessutom har Kungl. M aj:t för tiden 
1 juli 1967— 30 juni 19 7 1 förordnat till ledamöter professorn Sten Hallberg, 
gatuchefen Einar Hultman, direktören Bo Jondal, tekn direktören Ragnar Kling- 
berg, departementsrådet K arl Otto Wennerhorn och f  d professorn Torsten R  
Äström samt för tiden 2 febr 1968— 30 juni 19 7 1 byråchefen Gustav Ekberg.

Organisation
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Personal

Antal anställda för

verksam
heten i all
mänhet

verksamheten 
för särskilda 
uppdragsgivares 
räkning

överdirektör: civilingenjör Nils G  Bruzelius ....................... i

Administrativa kansliet   8 6
Chef: jur kand Sune Lans

Tekniska kansliet .......................................................................... 5
Chef: tekn lic Carl Erik Brinck

Beläggningsavdelningen ............................................................  6 io
Avdelningschef: tekn dr Olle Andersson

Bärighetsavdelningen  ................................................................. 4 8
Avdelningschef: tekn dr Olle Andersson

Geologiska avdelningen   5 io
Avdelningschef: fil lic Folke Rengmark

Maskintekniska avdelningen..... ....................................................  14 22
Avdelningschef: civilingenjör Gösta Kullberg

Trafiktekniska avdelningen . . .................................................. 5 14
Avdelningschef: civilingenjör Stig Edholm

Antal personer 48 70

Totalt 118

Lokaler
Väginstitutet har sedan 1939 haft sina lokaler i fastigheten Drottning Kristi
nas väg 25. Dessutom disponerar väginstitutet en del, ca 5 000 m2, av Linta- 
verken, Kvarnbacksvägen 30, Bromma. Lokalerna utnyttjas av Maskintekniska 
avdelningen med verkstad och av Trafiktekniska avdelningen.

Ekonom i
Se bilaga 1.

Publikationer
Följande skrifter har utkommit under budgetåret:

Rapporter:

48. Berättelse över Statens väginstituts verksamhet under budgetåret
1 96b— 1967 ......................................................... ......................................... 1967

48 A. Annual Report of the National Swedish Road Research Institute
for the Financial Y ear 1966-—1967  ......................    1968



Specialrapporter (stencilerade):

55. Studieresa i U SA  hösten 1967, av O A ndersson ......................................  15
5 6. Omkörningsstudier före och efter omläggningen till högertrafik,

av K -I Å h m a n ............................................................................................... 1 9&7
57. Fotgängare vid övergångsställen, av L  S jö s te d t...............    1967
58. Försök med stenmaterial till oljegrus, av A  Utter och T  Åström . . . .  1968
59. Risken för tjälsprickor med hänsyn till vägtyp, m arktyp och köld

mängd, av R  Gandahl ............................................................................  1968
60. Antal trafikolyckor, deras kostnader och de polisrapporterade olyc

kornas representativitet, år 1964, av P O Roosmark och R  Fräki 1968
6 1. Graddisvägen. Geologisk beskrivning med ledning av flygbildstolk-

ning, av P H ö b e d a .....................................................................................  1968
62. Tjälundersökningar vid provvägen örträsk  19 6 1, väg 353,  Västerbot

tens län, åren 1961 — 1964, av R  G a n d a h l....................................   1968
63. Tjälundersökningar vid provvägen Broängen 19 6 1, väg E  4, N orr

bottens län åren, 19 6 1— 1964, av R  G a n d a h l .............................   1968
64. Tjälundersökningar vid provvägen Nordmaling A  19 6 1, väg E 4,

Västerbottens län, åren 1961 — 1964, av R  G a n d a h l.........................  1968
65. Tjälundersökningar vid provvägen Nordmaling B 19 6 1, väg E 4,

Västerbottens län, åren 1961 — 1964, av R  Gandahl ....................... 1968
66. Byggande med bark i väg, av R  G a n d a h l...............................................  1968

A rtiklar till tidskrifter:

F  Rengm ark  1967 Die Bemessung der Strassen gegen Bodenfrost in Schwe-
den. Strassen- und Tiefbau, H eft 10/1967.

S Freden 1 9&7 Om isbildning i jordarter. Teknik och Natur. Festskrift
tillägnad Gunnar Beskow.

R  Gandahl 1967 Tjäl- och grundvattenundersökningar vid Brån. Teknik
och Natur. Festskrift tillägnad Gunnar Beskow.

R  Gandahl 1 967 Preventing longitudinal Frost Cracks in Roads by an
insulating layer of B a rk .X IIIth  International Road Con
gress, Tokyo 1967.

B Örbom 1967  Glidformsläggare för betongbeläggningar. SV T  nr 9,
1 967.

B Örbom 196-/ Betongbeläggningar och cementstabiliseringar. SV T  nr 10,
I 9^7*

R  Gandahl 1968 Isolering mot tjäle i vägar. S V T  nr 1, 1968.
P H öbeda  1968 Dubbdäck och stenmaterial. S V T  nr 1, 1968.
O Andersson 1968 »Vit asfalt». SV T  nr 1, 1968.
O Andersson 1968 Rheological behaviour of asphalt pavings under traffic.

Proc. Second Int. Cong. Asph. Pavings, Ann Arbor,
Mich. 1967.



Institutets forsknings- och undersökningsverksamhet
Institutets allmänna vägtekniska forskning har under budgetåret fortsatt efter 
samma linjer som tidigare. Liksom föregående år har institutet i stor omfattning 
mottagit forskningsuppdrag i aktuella frågor beträffande vägar och flygfä lt av 
olika statliga och kommunala myndigheter samt enskilda företag. Verksamheten 
har även omfattat större och mindre uppdrag av konsultativ art. Institutet har 
sålunda under budgetåret mottagit uppdrag från statens vägverks centralför
valtning, vägförvaltningar, luftfartsverkets centralförvaltning, vattenfallsstyrel
sen, fortifikationsförvaltningen, flygförvaltningen, statens geotekniska institut, 
statens provningsanstalt, ingeniörsvetenskapsakademiens transportforsknings- 
kommission, statens trafiksäkerhetsråd, statens högertrafikkommission, institu
tioner vid tekniska högskolorna i Stockholm och Göteborg, universitet, tekniska 
läroverk m fl.

Verksamheten på de fem tekniska avdelningarna har under budgetåret lång- 
tidsplanerats med användande av PERT-metoden. Nätverken för maskintek
niska och trafiktekniska avdelningarna har på grund av dessa avdelningars 
verksamhet blivit mycket omfattande.

Kompletterande utrustning såväl till laboratorierna som för fältstudier har 
anskaffats i samband med erhållna uppdrag. De erhållna resultaten har i utlå
tanden och promemorior delgivits uppdragsgivarna.

Tekniska kansliet

Axeltryckshöjningars lönsamhet

I de flesta länder, däribland vårt eget, byggs vägarna i dag för högre axeltryck 
än tidigare. Därigenom kan större lastfordon utnyttjas, och detta bidrar till en 
minskning av tkm-kostnaden för godstransporter. En ökning av de tillåtna axel
trycken innebär emellertid samtidigt större krav på vägens överbyggnad. En 
bärighetsförstärkning på ett helt vägnät kräver därför stor kapitalinsats. Frågan 
huruvida en investering i ökad bärighet är motiverad kan bedömas genom en 
lönsamhetskalkyl, där kostnadsminskningen på fordonssidan kan betraktas som 
avkastning och kostnaderna för förstärkning av vägnätet som investering.

För att studera denna fråga har dels en metod utarbetats och dels har 
väg- och fordonskostnaderna för svenska förhållanden studerats med ledning 
av sådana data om kostnader, fordonens utnyttjande m m som för närvarande 
finns att tillgå.

Resultatet av studierna redovisas i sådan form, att man för antagna värden 
på avskrivningstid, godstrafiktillväxt och förräntning kan bedöma på hur stor 
del av vägnätet en axeltryckshöjning är lönsam.

Denna utredning kommer att publiceras under hösten 1968.



Teknisk dokumentationscentral och bibliotek

Den genom O EC D :s initiativ bildade Europeisk organisation för vägforsknings- 
laboratorier (EO R R L) har under budgetåret bland annat fortsatt sitt arbete med 
den internationella vägforskningsdokumentationen (IRR D ). Under budgetåret 
har väginstitutet mottagit ca n  ooo referat och forskningsprojektblad (båda i 
form av totalblad A4) från de tre huvudcentralerna för dokumentation, Labo- 
ratoire Central des Ponts et Chaussées, Paris, Road Research Laboratory, Crow- 
thorne, England, och Forschungsgesellschaft fiir das Strassenwesen, Köln. V äg
institutet har enligt överenskommelse framställt egna referat och uppgiftsblad 
för pågående projekt samt överlämnat dessa i indexerad form till Road Research 
Laboratory.

Registrering av de termindexerade referaten, för vilka O E C D /IR R D :s tre- 
språkiga tesaurus med ca 3 000 nyckelord användes, har försöksvis påbörjats 
med hjälp av automatisk databehandling från och med år 1968. I samarbete 
med statens vägverk har institutet sålunda tagit kontakt med FO A  Index för att 
nå en vidareutveckling av denna registreringsmetod. Ett försök med några tusen
tal nya referat pågår där, varvid  FO A:s programsystem C O R S A IR -II  använ
des.

Bibliotekets litteraturbestånd har under året avsevärt ökats. Katalogisering 
sker enligt UDK-systemet.

Beläggningsavdelningen

Packning av asfaltmassor

Packningens betydelse för livslängden hos en bituminös beläggning har starkt 
accentuerats under de senaste åren på grund av det kraftigt ökade antalet for
don med dubbdäck och den allt intensivare saltningen. Packningsstudier har un
der ett flertal år utförts på beläggningsavdelningen. Under år 1965 utfördes fält
försök på väg 143 i Stockholms län för att undersöka hur packningen av asfalt
massor beror av temperaturen i massan under vältningen vid varierande antal 
vältpassager. Dessa försök uppföljes. På laboratoriet har jämförande försök ut
förts i institutets vältmaskin för att studera samma variabler. Teorin för av- 
svalningsförloppet i asfaltbeläggningar behandlas i samband härmed.

På laboratoriet har dessutom jämförelser gjorts mellan olika metoder att be
stämma skrymdensiteten hos prover från olika beläggningstyper. Mätningarna 
har utförts på cylindriska provkroppar och på provkroppar, som sågats ut ur 
dessa. Syftet har härvid varit att studera hur ytans skrovlighet och håligheternas 
storlek och konfiguration inverkar på bestämningar av provkropparnas volym. 
Förberedande försök för bestämning av skrymdensiteten genom strålningsmät- 
ning har utförts både på fältet och på laboratoriet. Ett mätinstrument av märket 
Decca har inköpts för ändamålet.



Diagram i

FÖ R SÖ KSO LJA  SVI 4 (R M A 90)

V iskos ite t

P rov
S V -nr

B indem edlets
beteckning

T id pu nkt 
fö r  p ro v 
tagn ing

B enäm nings-
tem pe ra tur

u rsp run g lig t
p rov
nC

M jukpunkt
KoR

destilla -
tionsåte r-

stod

Kurva
nr

2283 Prov före  b landning 10/8 -66 89,8 48,5 1

2328 Prov e fte r b landning 10/8 -66 101,0 49,5 2

2480 Prov ur vägbanan 4/11-66 108,0 51,7 3

2738 Prov ur vägbanan 15/6 -67 109,7 50,2 4

2932 Prov u r vägbanan 25/10-68 105,8 50,7 5

För sökssträckor med mjuka bituminösa bindemedel

På försökssträckorna på väg 814 i Västerbottens län har varje höst och vår efter 
utförandet tagits prover för att utröna hur bindemedlen förändrats med tiden 
och för att följa packningsgradens förändring under trafikens inverkan. A v  först
nämnda undersökning framkom att förändringarna i bindemedlens sammansätt
ning och viskositet i huvudsak inträffade under beläggningsmassornas tillverk
ning samt under den närmaste tiden efter utläggningen, se diagram 1.

Undersökningen rörande packningsgradens förändring med tiden visade en 
minskning av 30— 35 %  i hålvolymen efter 15 månader, se fig 1 a och 1 b.



Månader

Fig i a. Provvägen vid Klutmark. Pack- 
ningsgradens förändring med tiden hos prov
sträckor med tät kornsammansättning.

Månader

Fig i b. Provvägen vid Klutmark. Pack- 
ningsgradens förändring med tiden hos prov
sträckor med öppen kornsammansättning.

I maj 1968 — ca 2 år efter utförandet — var försökssträckorna med vissa 
undantag oförändrade.

En preliminär rapport över provvägens utförande samt hittills erhållna för
söksresultat avgavs i april 1968.

Undersökning över förändring av asfaltlösning R M A  90 v id  blandning och ut
läggning av asfaltlösningsbetong

Under år 1 966 togs prov av beläggningar med asfaltlösning som bindemedel lag
da under åren 19 6 1— 1966 i Västerbottens län. Det ur proven återvunna binde
medlets egenskaper bestämdes. Härigenom erhölls en uppfattning om bindemed
lens förändring från blandningen av massan till provtagningen. För att under
söka hur en asfaltlösning förändras under blandning och utläggning av belägg- 
ningsmassa utfördes i augusti 1967 på väg E 4  söder om Umeå, Västerbottens 
]än, en serie provtagningar vid blandning och utläggning av asfaltlösningsbe
tong med asfaltlösning R M A  90 som bindemedel. D ärvid varierades stenmate
rialets temperatur vid blandningen med bindemedlet mellan 70° och 1 15  °. Bin
demedlets benämningstemperatur vid blandningstemperaturen 70° ökade med 
50 och vid  blandningstemperaturen n o °  med 1 2 0. Motsvarande ökning under 
transport, utläggning och packning var ungefär i °  vid alla blandningstempera- 
turerna.

Destillationsåterstodens mjukpunkt, brytpunkt och duktilitet har icke förän
drats vid  blandning och utläggning av beläggningsmassan.

A tt döma av den utförda undersökningen synes den ökning av asfaltlösning
ens viskositet som uppstår vid blandningen av beläggningsmassan helt bero på 
avdustning av lösningsmedel. Vid användande av asfaltlösning R M A  90 torde 
därför den lämpliga blandningstemperaturen vara 7 0 °— 8o°.



Vägoljornas åldring

Ett mera ingående studium av de åldrade och återvunna vägoljors sammansätt
ning utfördes genom IR-spektrofotometrisk strukturanalys. För analysen an
vändes vägoljor av olika ursprung, både ursprungliga och återvunna från olje- 
grusprover tagna ur beläggningar.

Vid jämförelsen av IR-spektra för de ursprungliga och återvunna vägoljorna 
konstaterades de största förändringarna hos karbonyl-, karboxyl-, peroxid- och 
hydroperoxidgrupper. Halten av dessa grupper är betydligt högre i de återvun
na vägoljorna än i de ursprungliga, vilket tyder på omfattande strukturom
vandlingar genom oxidation. Samtidigt med oxidationsprocesser pågår också 
kondensation av aromater, vilket medför en ökning av halten asfaltener.

De största förändringarna i de undersökta vägoljors strukturella sammansätt
ning har erhållits under de två första månaderna efter oljegrusets utläggning, 
troligen delvis till följd av de flyktiga beståndsdelarnas avdunstning. Halten 
aromater nästan fördubblades under denna tid, och halten aromatiska derivat 
minskade i motsvarande grad. Andelen paraffiniska komponenter ökade starkt i 
paraffin-nafteniska vägoljor och måttligt i paraffiniska, medan halten naftener 
reducerades. Den kraftiga ökningen av halten asfaltener och i synnerhet av kar- 
boider och karbener tyder på väsentliga strukturomvandlingar genom kondensa
tion.

De ämnen i vägoljan, som i första hand undergår oxidation och kondensation 
är de högmolekylära polycykliska föreningarna, främst hartserna, som däri
genom omvandlas till asfaltener (tab i). Samtidigt kondenserar aromatiska för
eningar av lägre m olekylvikt än hartsernas till ämnen med högre m olekylvikt, 
bl a till hartser, varigenom förlusten av hartser delvis ersättes. Karboider och 
karbener nybildas genom kondensation av asfaltenernas beståndsdelar. Denna 
ständiga ökning av molekylvikten hos de åldrade vägoljornas komponenter med
för en ökning av dessa oljors och i synnerhet destillationsåterstodens viskositet. 
V id 37 månaders åldring ökade benämningstemperaturen för vägoljornas destil- 
lationsåterstod med 6— 8°C .

Eftersom asfaltener, karboider och karbener huvudsakligen består av hög
m olekylära polycykliska kolväten, aromater, medför ökningen av halten aro
mater en ökning i halten av ovannämnda ämnen, vilket överensstämmer med 
analysresultaten. Hartserna har lägre aromaticitet, de innehåller paraffinnafte- 
niska komponenter jämte en stor del aromatiska derivat. Reduktionen av halten 
aromatiska derivat åtföljdes därför av minskad hartshalt, som fram går av ta
bell i.

Vägoljor med paraffin-naftenisk karaktär visade sämre oxidationsstabilitet 
och åldrades snabbare än paraffiniska vägoljor. Halten av syrehaltiga förening
ar är genomgående hög och andelen metylengrupper jämförelsevis låg i de först
nämnda vägoljorna, vilket är kännetecknande för oljor med ringa oxidations
stabilitet.



Vägolja Vägoljans Dest il lat ion vo l- %  
ålder petroleum prod, ti l l  ° C  
manader 26Q 315 360

BT °C Asfa l
tener
°/o

H a r t 
ser
°/o

Karboi-  
der och 
karbener 
%>

A: H °/o kolatomer bundna i
olja återstod ^ A1010 CA<l831 Cp72o CN

S h e l g r o l  K  i  ................ O 0 2,5 7,3 4 6 66 7 16 0 , 2 0 , 4 6 3 2 1 57 19
» » ..................... 2 0 E 3 5,3 57 66 8 I 3 1 , 6 o ,57 6 19 61 14
» » ............ 14 0 0 2 , 6 63 7 i 9 r 2 i ,7 0,73 7 18 61 14
* » ................ 37 0 0,6 3,2 66 73 r o 12 i ,7 0 , 8 3 7 18 61 14

S h e l g r o l  AB i o  ........... 0 0 3 , o 9,4 47 7 1 6 2 6 0 , 3 0 , 2 5 2 2 2 6 0 1 6
» » ........ 2 0 1 ,0 7,5 6 0 75 8 2 4 i ,3 0 , 3 1 3 2 0 6 4 13
» » ........ 1 4 0 o ,8 6 , 0 6 4 76 9 2 2 1,1 0 , 4 1 — l 8 6 3 —
» » ........ 37 0 0 5,4 66 77 9 2 4 1 ,0 0 , 4 0 — 17 6 3 —

Esso Y S  .................................. 0 O ,1 5,2 1 2 , 0 43 70 9 12 o ,3 0 , 8 0 4 2 0 56 2 0
........................... 2 0 0 5, o 6 4 74 r 1 r 2 1,1 0 ,9 ° 7 19 6 0 14

» ........................... 14 0 0 4 , i 70 77 12 11 1 ,0 1 ,0 2 7 l 8 6 0 15
» .................... 37 0 0 3,2 7 2 7 8 12 11 i ,3 1 , 0 8 7 r 8 6 0 15

BP 5 5 0  ..................................... 0 0 E 3 5,5 45 6 2 5 2 2 0 0 , 2 4 2 23 6 4 I I

» ........................... 2 — — 57 66 6 2 0 i ,4 0 , 3 2 3 19 6 5 !3
» ........................... 14 0 o ,5 3,5 6 2 6 8 8 I 9 i ,4 o ,43 4 19 65 12
» ..................................... 37 0 0 2 , 2 65 70 9 18 1,1 o ,47 5 18 6 3 M

Nynäs 4 1  ............................... 0 0 1,8 7,2 45 6 4 7 18 0 , 4 0 , 4 2 4 21 61 14
» ................. 2 0 1 ,0 5,5 59 6 8 9 14 r»6 o , 6 8 — 18 6 2 —
» ................. 14 0 0 5,3 61 70 9 15 1,8 0 , 6 1 7 17 6 3 13
» ................. 37 0 o ,7 3,° 6 4 7 1 11 14 1,1 0 , 7 6 — 18 6 3 —

Tabell i .  Analysdata för olika ursprungliga och återvunna vägoljor



Tabell 2. Minskning av halten titr sr bar amin i amin-as f  altblandningen v id  olika 
temperaturer

Upphettningstid Aminhalt i °/o av den ursprungliga halten
tim 1 20°C  i5 0 °C  i8 o °C

o ..................................................................  100 100 100
2 ......................................................................................... 91 81 60
4   86 68 28

Aminernas värmestabilitet i am in-asfaltblandningar

I en blandning av asfalt och amin reduceras halten av fria aminogrupper till följd 
av kemiska reaktioner. Reduktionshastigheten beror på mängden reaktionsakti- 
va ämnen i asfalt-aminblandningen, inverkan av luftens syre och på blandning
ens temperatur.

För att utröna temperaturens inverkan på aminhalten gjordes en serie upphett- 
ningsförsök av asfalt-aminblandningar. Vid dessa försök invägdes 30 g amin- 
asfaltblandning i 250 ml bägare, varefter proven upphettades under olika lång 
tid vid olika temperatur under lufttillträde.

A v  försöksresultaten, återgivna i tabell 2, framgår att inaktiveringshastigheten 
accelereras med stigande temperatur, och halten titrerbar amin sjunker betydligt 
snabbare vid i8 o °C  än vid i2 0 °C . Inaktiveringshastigheten är också beroende 
av storleken hos kontaktytan mellan asfalt-aminblandningen och luften i för
hållande till blandningens mängd. Vid upphettning i 250 ml bägare av olika 
mängder amin-asfaltblandning innehållande 0,8 °/o fettsyraamin minskade amin
halten snabbast i prov där kontaktytan per viktenhet blandning var störst, jfr  
tabell 3.

Tabell 3. Minskning av halten titrerbar amin v id  olika upphettningstid och olika 
stora kontaktytor hos en asfalt-aminblandning

Upphettnings-
temperatur

Upphett
ningstid

Aminhalt i %  av den ursprungliga halten 
vid kontaktytan per g blandning

°C tim 0,93 cm2/g 0,47 cm2/g 0,31 cm2/g

0 100 100 100
150 2 82 00 00 'O

150 4 65 75 77

Förhållandena i praktiken skiljer sig i flera viktiga avseenden från förhål- 
dena vid dessa laboratorieförsök, varför resultaten endast är indikativa.

Försök med dammbindning av grusvägar

De försök, som utfördes under 1965— 1966 i Uppsala län, har givit upplysning 
om lämplig viskositet och sammansättning hos dammbindningsoljan och lämpli
gaste utläggningsmetoden. Under maj 1968 påbörjades i Uppsala län försök



för att prova olika metoder för fördelning av oljan i gruset och metoder för 
underhåll av den oljade grusvägbanan. Försöken kan även ge upplysning om 
dammbindningens varaktighet (långtidsverkan) samt dess ekonomiska förutsätt
ningar.

Inverkan av dubbade däck på beläggningar

Dessa studier har under året huvudsakligen skett i institutets provvägsmaskin, 
varvid slitage av olika beläggningstyper studerats. Försöken har hittills visat 
att stenmaterialet har större slitagemotstånd än bruket i asfaltbetong, varför 
studierna kommit att koncentreras till sådana typer av beläggningar som har en 
anrikning av stora stenar i ytan, främst ytbehandling och beläggningar med in- 
vältad bituminiserad sten. Körningarna har utförts vid temperaturer strax 
ovanför fryspunkten samt under vattenbegjutning. Resultaten kan icke med 
säkerhet överföras till slitage av körbanor under verklig trafik, varför mätningar 
av profiländringar hos vissa tillfartsleder till Stockholms stad har inletts. För 
att undvika inverkan av sättningar i underlaget har dessa mätningar skett på 
betongbroar. Medelprofiländringen var vid dessa mätningar högst 2 mm, medan 
profiländringar över 5 mm noterades i hjulspåren.

Beläggningar med ljust stenmaterial

Förberedande studier av ljusa beläggningar har inletts. Under hösten har inom 
Stockholms stad och Stockholms län beläggningar med ljust stenmaterial in
spekterats, dels vid dagsljus och torr körbana, dels under mörker och våt kör
bana. H ärvid  har kunnat iakttagas att på vägar med stationär belysning skill
naden i ljushet mellan beläggningar med och utan ljust stenmaterial vid mörker 
och våt körbana ej varit särskilt stor. Synintrycket från bilens förarsäte har 
starkt påverkats av speglande reflexion från den stationära belysningen. På 
vägar utan stationär belysning har däremot en markant skillnad i ljushet mellan 
beläggningar med och utan ljust stenmaterial kunnat iakttagas vid mörker och 
våt körbana.

Studierna kommer närmast att inriktas på uppkomsten av kontrast på väg
ytor av olika ljushet belysta från eget och mötande fordon.

Bärighetsavdelningen

Jordarters mekaniska egenskaper

Studier av jordarters mekaniska egenskaper har utförts med den i tidigare redo
görelser omnämnda apparaten för periodisk tryckbelastning av jordprover. 
Provet belastas i denna med ett sinusformigt varierande tryck, vars frekvens 
varierar mellan 1/2 och 5 perioder per sekund och vars dubbelamplitud varieras 
mellan 20 och 100 kp. Trycket är hela tiden avpassat så att det varierar mellan 
noll och dubbelamplituden.

Undersökningarna har omfattat friktionsjordar (sand) och kohesionsjordar. 
Inverkan av frekvens och amplitud på den permanenta och periodiskt varie



rande amplituden hos deformationerna studerades. Man har i intet fall kunnat 
registrera någon inverkan av frekvensen. I varje enskild belastningscykel är 
sambandet mellan tryck och belastning närmast exponentiellt. Fenomenet har 
dessutom stark hysteres, vilken befunnits vara oberoende av frekvensen. Jäm 
förelse med statisk belastning har utförts genom användning av en extremt låg 
frekvens på omkring 1/5 period per minut. Den kurva som därvid erhölls avvek 
icke signifikativt från förlopp vid andra frekvenser. Försöken har i vissa fall ut
sträckts till 50 000 belastningar. Någon plötslig ändring av deformationen som 
kan karakteriseras som brott har icke observerats. Den permanenta delen av de
formationen utvecklar sig snabbast i början men utflackas så småningom, dock 
blir den permanenta deformationsökningen vid varje belastningsperiod aldrig 
lika med noll. Den periodiska andelen av deformationen är ansenlig i de första 
belastningscyklerna, men avtar och blir efter ca 500 belastningscykler praktiskt 
taget konstant. Den permanenta deformationen vid varje belastningscykel är i 
de första belastningscyklerna av samma storleksordning som den periodiska. 
Den permanenta deformationsandelen i varje cykel blir så småningom allt min
dre, men den sammanlagda permanenta deformationen är efter några hundra 
belastningscykler helt dominerande över den periodiska. Den sammanlagda per
manenta deformationen varierade med belastningsamplituden på ett helt annat 
sätt än den momentana deformationen med det momentana trycket, nämligen 
så att vid ökande belastningsamplitud den permanenta deformationen ökade be
tydligt mer än linjärt med belastningsamplituden. Denna effekt torde samman
hänga med omlagring av kornen i materialet och kommer att göras till före
mål för vidare studier.

Provbelastning av vägar

Med den i tidigare årsberättelser beskrivna belastningsvagnen för upprepad sta
tisk belastning (efterfordon B 120, efter viss ombyggnad) har belastningsför- 
sök utförts på motorväg E 18 Barkarby— Stäksön, Stockholms län (uppföljning 
av föregående säsongs belastningsförsök), nedlagd del av väg 849 mellan Rote- 
bro och Stäket, Stockholms län samt på väg 234, provvägen Edsvalla— Fagerås 
i Värmlands län.

Undersökningen omfattar långtidsförsök, varvid  studerats:

1. Sjunkningsförloppet, materialets vandring, nedbrytning och stabilitet

2. Underbyggnadens inverkan på sjunkningsförloppet i
a) hög utfylld  bank
b) bergskärning
c) gammal väg

3. Isoleringslagrens inverkan på sjunkningsförloppet vid olika typer av bär
lager

4. Jäm förande belastningsförsök



a) konventionell belastning
b) Benkelman
c) vågutbredning

5. Temperaturens inverkan på deformationen.

Belastningarna utfördes vid dessa mätningar med plattor 80 och 40 cm dia
meter och belastningstrycket 1,2  och 6 kp/cm2.

Belastningsfrekvensen var 6 perioder per minut. Mätningarna utfördes direkt 
på beläggningen.

Vid uppföljandet av mätningarna på motorväg E 19, Barkarby— Stäksön, 
Stockholms län, var den permanenta sjunkningen 3— 6 ggr mindre och modulen 
3— 4 ggr större än före beläggningen.

Försöken visar att en långtidsbelastning föga påverkar materialets elastici- 
tetsmodul. Det är emellertid viktigt att konstatera att den beräknade E-mo- 
dulen är en sekantmodul. Upptagning med två-koordinatskrivare visar nämligen 
mycket påtaglig nonlinearitet. Storleken på den permanenta sjunkningen är be
roende av antal belastningar i synnerhet i det inledande skedet.

Isoleringslagrens inverkan på sjunkningsrörelserna visar sinsemellan ingen 
större skillnad vid konventionellt utfört bärlager. Däremot vid stabiliserat bär
lager, vars egendeformation är mycket liten.

Vid jämförelse mellan belastningsförsök konstaterades att konventionell be
lastning med 80 cm platta ger 20 %  mindre k-värde än en platta av konventio
nell storlek i nästan samtliga belastningsfall.

De uppmätta rörelserna på olika avstånd från plattan tyder på att material
vandring förekom under belastningsförloppet.

Man kan även observera att lufttemperaturen påverkar sjunkningsrörelserna,, 
däremot ändras inte den periodiska sjunkningsandelen nämnvärt.

Totalt har i fält registrerats 430 000 belastningar under 12  000 timmar och på 
750 m registreringspapper.

Med väginstitutets bil för statistiska plattbelastningsförsök till max 5 ton har 
avdelningen utfört provbelastningar på följande provvägar vari ingår lager sta
biliserade med cement, bitumen eller kalk: väg E  4, delen Brista— Söderby i 
Stockholms län, väg 6 5, delen Västerås hamn — väg E 18 i Västmanlands län, 
väg 44 vid K ällby i Skaraborgs län, väg E  6 delen ö .  Karup — Mellbystrand i 
Hallands län, väg 64 vid N ykroppa i Värmlands län samt på väg 619, delen 
Brånsta— Hallstahammar i Västmanlands län. Belastningsförsök har även utförts 
på provvägarna »Edsvalla 1966» och »Edsvalla 1967» på väg 234, delen Eds- 
valla— Fagerås i Värmlands län. Dessa två provvägar innehåller bl a sträckor 
med värmeisolerande lager av olika material och utförande.

Liksom under föregående budgetår har statiska plattbelastningsförsök ut
förts i anslutning till försöken med belastningsvagnen för upprepad statisk be
lastning (max. last 14 ton) på väg E  18, delen Barkarby— Stäksön, Stockholms 
län.

På uppdrag av luftfartsverket har provbelastningar utförts på tre rullbanor 
och en taxibana på Göteborg-Torslanda flygplats.



Tabell 4. Våttenhaltens inverkan på vågutbredningshastigheten v id  olika fre
kvenser på ett lerfält

Datum Temp Frekvens Hz
°C 40 50 60 70 80 90 100 120

16.8.66 15 — 74>5 — — 69 — 66 60
26.4.67 1 1 74 7 i 6 5 62 61 59 58 57>5
26.5.67 1 5 73 73 65 66 63 64 ^3>5 63

7.8.67 14 93 78 74 69 7 2 74 76 75

På uppdrag av statens geotekniska institut har provbelastning utförts på en 
försöksyta vid Karlstad i Värmlands län. Belastningarna utfördes i anslutning 
till SG I:s utvecklingsarbete med fallviktmetoden.

I samband med de statiska plattbelastningsförsöken har de under budgetåret 
1964— 65 påbörjade jämförande mätningarna mellan plattbelastnings- och hjul- 
belastningsmetoderna i viss utsträckning fortsatt. V id belastningsförsök enligt 
den senare metoden utföres deformationsmätningarna med Benkelmanbalken.

Belastningsförsök enligt hjulbelastningsmetoden har även utförts vid under
sökning av bärigheten på Ekvägen i Jä rfä lla  kommun.

Vågutbredning

Den i tidigare rapporter beskrivna apparaturen för mätning av deformations- 
vågors utbredningshastigheter har under året provats vid olika fältförsök.

Europaväg E  75 är på sträckan Sundsvall— Östersund, Jämtlands län, utsatt 
för tung trafik (timmerbilar) huvudsakligen i den ena färdriktningen, och det 
var av intresse att finna om denna ensidiga belastning mätbart påverkade väg- 
konstruktionen. Fig 2 visar resultatet från ett sådant mätställe före trafikom 
läggningen i september 1967. Den utsatta väghalvan visade genomgående högre 
vågutbredningshastigheter (högre E-moduler) vid samtliga frekvenser, vilket 
sannolikt innebär att överbyggnaden efterpackats av timmerbilarna. Dessa för
sök skall upprepas hösten 1968, ett år efter trafikomläggningen.

Fig 6 i rapport 48 visar resultatet av mätningar på ett lerfält. För att under
söka hur E-modulen här varierar med årstiden (företrädesvis vattenhalten) har 
dessa mätningar upprepats vid olika tidpunkter. Resultaten fram går av tabell 
4, som anger vågutbredningshastigheterna i m/s vid olika frekvenser.

Ytlagrets dynamiska E-modul har således varierat ca 100 %  vid  dessa mät
tillfällen (E =  k  • q • v 2).

På en nedlagd del av väg 849 mellan Rotebro och Stäket, Stockholms län, 
utfördes sommaren 1967 mätningar längs fyra parallella mätlinjer i vägens 
längdriktning belägna 1,0 ; 1 ,5 ; 2,0 och 2,5 m från vägkanten. De vågutbred
ningshastigheter som erhölls för vägens grusbärlager var 180, 200, 2 10  och 220 
m/s. H ärav drogs slutsatsen att bärlagret måste vara bättre packat in mot väg- 
mitten. Detta bekräftades senare vid skrymdensitetsbestämningar 1,0  resp 2,0 m



Fig 2. Samband mellan våg
hastighet och våglängd för 
körfält med tung trafik (hel
dragen linje) och lättare tra
fik (streckad linje). De approxi
mativt horisontella kurvgre- 
narna i områdena 40— 100 Hz 
och 200— 300 H z representerar 
skikt på olika djup och med 
olika elasticitetsmoduler. Den 
senare är proportionell mot 
kvadraten på ordinatvärdet.
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från vägkanten, då värdena 2, 15 resp. 2,38 t/m3 erhölls. I detta fall svarade så
ledes en 17-procentig höjning av utbredningshastigheten mot en 11-procentig 
ökning av skrymdensiteten. Mätningar genomfördes också den 29.2.68 längs 
samma mätlinje på tjälad överbyggnad. U r vågutbredningsmätningarna erhölls 
då ett tjäldjup på 50 cm. Detta överensstämde väl med i provgrop samma dag 
uppmätta 52 cm.

Under året har mätningar även utförts på stenbänk och BG-lager på blivande 
motorväg Barkarby— Stäket, Stockholms län, samt på institutets provväg på 
väg 234 vid Edsvalla, Värmlands län, (del B, Edsvalla 1967 och Edsvalla 1966).

Vid avdelningen undersöks nu möjligheten att använda vågutbredningsmeto- 
den för kontinuerlig mätning av vägars bärighet.

C H LO E-profilom eter

Med den år 1963 förvärvade CHLOE-profilom etern, i korthet beskriven i rap
porterna 43, 45, 46 och 48, har under året mätningar utförts för studium av:
1. Tjälens inverkan på en vägöverbyggnads jämnhet. Mätningar har utförts på 

vägar med varierande jämnhet i Stockholms län. Väg 73, statens väginstituts 
provväg vid  Berga, väg 800, Lovön, delen Kanton— Tillflykten, väg 849, 
delen Rotebro— Hemmingstorp, väg 850, delen Hemmingstorp— Eds k:a, 
fig 3-
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Fig 3. Bestämning av trafikvärden med 
CHLOE-profilometer för undersökning av 
tjälens inverkan på vägens jämnhet.

Provsträeka , nr

Fig 4. Bestämning av trafikvärden med 
CFILOE-profilometer på provvägen vid 
Brista. Jämförelse mellan mätningar 1963, 
1964, 1966 och 1967. Mätningarna har ut
förts i vänstertrafik.



2. Avdelningens provvägar på väg E 4 vid Brista, Stockholms län (där jäm
förelse mellan mätningar från 1967 och tidigare år visas i fig 4), väg 44 vid 
Källby, Skaraborgs län, väg E 3 vid Vårgårda, Älvsborgs län, och väg 234 
vid Edsvalla, Värmlands län.

3. En vägöverbyggnads verkningssätt, där tung trafik huvudsakligen går i den 
ena färdriktningen (timmmertransporter). Resultat av utförda mätningar v i
sas i tabell 5.

4. Eventuella ändringar i jämnhet före och efter övergången till högertrafik.
5. En vägs förändring med tiden. Som exempel motorväg Barkarby— Stäksön, 

vars jämnhetstillstånd uppmättes omedelbart före vägens öppnande den 3 
september 1967 och åter efter en månad. N ågra signifikanta ändringar kunde 
därvid icke registreras.

CH LOE-m ätaren kommer att användas för uppföljning av punkterna 2, 3, 4 
och 5 ovan.

Tabell j .  Förteckning över vägar mätta med CH LO E-profilom eter. Studium av 
en vägöverbyggnads verkningssätt med tung trafik huvudsakligen i ena färdrikt
ningen (timmertransporter)

Väg Del Vägen Belägg- År Medel Erafikvärde------------
färdig- ning dygns- väghalva motsatt
ställd trafik med tung väghalva

nr år år trafik
1963

Y-län

E75 Sundsvall— länsgränsen (2 ) 
Hemgraven— Västerlo ......... 1965 Ab 1966 1600 3,3° 3.33
Västerhångsta— ö h  ................ 1964 Ab 1965 1600 2,72 2,70
ö h —Tälje .................................. 1963 Ab 1964 1800 2.584 2,5 5

87 Länsgränsen (2 )— Sollefteå 
Fångsjöbacken— Bruksån i960 Y l 1961 700 1,68 L 5 1
Bruksån—M ärrviken ........... 1961 Ab 1965 72 S 3,87 3,68
M ärrviken—Bäckingsån 1959 Y l i960 1100 2, x3 2,24

90 Näsåker— Sollefteå ................
Lidgatu—N orrtanflo .............. 1961 Ab 1963 950 3>1 5 3,37
Nortanflo— Selsjön ................ i960 Ab 1961 825 2,5X 2,5X

331 Åkroken— S. Graninge ......... i960 Y l 1961 200 2,°3 2,°7
BD-lå

96
in
Älvsbyn— Piteå
Arnemark— Pålberget ........... 1964 Y l 1964 55° L 95 2,18
Pålberget—Bölebyn ................ 1963 Y l 1963 700 2)°9 2,21

97 Jokkm okk— Boden 
Vuollerim—Lagnäsån ........... 1964 Y l 1964 52 5 2,12 x,97
Lagnäsån— S to rsa n d ................ 1965 Y l 1965 52 5 2,23 1,98
Storsand—Edefors .................. i 964 Y l 1964 52 5 2,08 2,13

98 överkalix—Töre
M orjärv—Lagnaträsk ........... 1963 Y l 1963 82 5 2,°7 2,08
Lagnaträsk— Törböle .............. 1964 Y l 1964 800 2,x7 25X 5

543 Åträsk—Lill Pite .................... 1964 Y l 1964 310 1,69 1,66



Jordpackning och packningskontroll

Statens väginstitut har på uppdrag av statens vägverk utfört en översyn av de 
normer och rekommendationer för jordpackning, som ingår i väg- och vatten- 
byggnadsstyrelsens byggnadstekniska anvisningar (BYA ) av år 1963. översynen, 
som utförts vid bärighetsavdelningen, har även omfattat studium av dels vilka 
krav man i ett tiotal länder ställer på jordpackningen dels förutsättningarna för 
att med nuvarande laboratorie- och fältmetoder bestämma och kontrollera jord- 
och vägbyggnadsmaterials packningsegenskaper och packningstillstånd.

Resultatet av översynen har redovisats i en rapport om 180 sidor rubricerad 
»Jordpackning och packningskontroll vid vägbyggnad». Rapporten kommer i 
något omarbetat skick att utges i institutets meddelandeserie.

Anledningen till översynen torde delvis vara att man från olika håll i Sverige 
fram fört åsikten att vägarnas jämnhet icke är tillfredsställande, och att orsaken 
härtill skulle vara att vägkroppens olika lager icke packats tillräckligt. De nu 
gällande svenska föreskrifterna för jordpackning vid vägbyggnad borde därför 
skärpas.

Vid packning av olika jord- och vägbyggnadsmaterial eftersträvas av tekniska 
skäl att åstadkomma lager med efter varje materials förutsättningar största möj
liga densitet och därmed stabilitet och av ekonomiska skäl att åstadkomma den
na densitet i tjockast möjliga lager med minsta möjliga arbete men med erfor
derlig stabilitet.

För att vid packning av olika jord- och vägbyggnadsmateriallager erhålla till
fredsställande garantier för att den för respektive lager erforderliga eller krävda 
stabiliteten uppnåtts och att arbetena bedrivits på ett ekonomiskt acceptabelt 
sätt kan i bestämmelserna principiellt föreskrivas antingen speeifierad packnings- 
metod eller specificerat slutresultat eller både och. Föreskrives specificerad pack- 
ningsmetod kontrolleras packningsarbetet genom utförandekontroll, föreskrives 
specificerat slutresultatet sker kontrollen genom resultatkontroll.

N är i mitten av 1950-talet svenska anvisningar för vägbyggnad var under 
utarbetande avrådde institutet från att resultatkontroll skulle föreskrivas i de 
nya anvisningarna. Väginstitutet förordade i stället utförandekontroll. E fter 
att 1967 ha tagit upp frågan om packningsbestämmelserna och packningskon- 
trollen till förnyad prövning har väginstitutet i sin rapport till statens vägverk 
hävdat den uppfattningen, att det ännu icke framkommit kontrollmetoder, som 
motiverar någon principiell ändring av packningsbestämmelserna i 1963 års an
visningar vari utförandekontroll är föreskriven.

Vissa ändringar och tillägg i bestämmelserna över fyllnadsmassornas utbred
ning, packningsarbete och packningskontroll har dock föreslagits.

S tabiliseringsteknik

Observationer och mätningar på bärighetsavdelningens provvägar och provba
nor (jfr årsredogörelsen 1966— 67, tabell 3) har fortsatt enligt en uppgjord fler- 
årsplan. Mätningarna på två av provvägarna kommer att avslutas under 1968. 
De vunna erfarenheterna skall sammanfattas i slutrapporter.



Vid utbyggnaden under året av väg E 3 förbi Vårgårda i Älvsborgs län an
vändes på hela företaget ett undre bärlager bestående av 17,5 cm cementstabili- 
serat grus och ett övre bärlager av 7,5 cm bituminstabiliserat grus. I samband 
härmed arrangerade bärighetsavdelningen ett fältförsök för att undersöka vissa 
metoder att minska den sprickbildning, som vid användningen av cementbundna 
lager ofta uppkommer i överliggande asfaltbeläggningar till följd av temperatur- 
och krympningsrörelser hos det cementbundna lagret. Försöket omfattade fyra 
150 m långa provsträckor med olika utföranden. De metoder som studeras är 
dels inläggning av ett sand- eller gruslager med olika tjocklek mellan det cement
bundna undre bärlagret och det övre bärlagret, dels behandling med vibrerande 
vält av det hårdnande cementbundna bärlagret omedelbart före asfaltbeläggning
arnas påförande. Efter provvägens första vinter har kunnat konstateras att v ä 
gens tillstånd är mycket gott och att antalet sprickor är mycket litet.

V id terrasser innehållande finkorniga jordarter i de övre lagren är stabilise
ring med kalk av terrassens ytskikt aktuell. Den uppfattningen torde bli alltmer 
allmän, att man genom en dylik kalkstabilisering avsevärt underlättar arbetet 
vid utförandet av lagren ovanför terrassen (överbyggnaden), speciellt vid arbete 
under fuktigt väder på hösten. Ett kalkstabiliserat skikt omedelbart under över
byggnaden torde även i de allra flesta fall öka den färdiga vägens bärighet. 
A tt den bärighet, som kan bestämmas genom statisk provbelastning på vägytan, 
verkligen blir högre vid användningen av kalkstabiliserat terrasskikt har kunnat 
konstateras. A v  ännu större såväl tekniskt som ekonomiskt intresse är emellertid 
om denna ökade statiska bärighet även ger vägkonstruktionen ökad förmåga att 
bevara sin ytjämnhet under trafikens inverkan. Resultaten av de jämnhetsmät
ningar som utförts på väg 64, provvägen vid N ykroppa, Värmlands län, synes 
bekräfta att så varit fallet, fig 5. Mätningarna visar att provsträckornas ytjäm n
het undergått säsongsmässiga variationer — den är sämre efter tjällossningen än 
på hösten. Speciellt vid tunnare överbyggnad är ytjämnheten hos provsträckor 
med kalkstabiliserad terrassyta bättre än hos provsträckor med samma över- 
byggnadstjocklek utan kalkstabiliserad terrass. En överbyggnadstjocklek av 40 
cm på kalkstabilisering motsvarar i detta fall en överbyggnad med tjockleken 
60— 65 cm vad beträffar förmågan att bevara vägytans jämnhet.

De fältförsök som påbörjades 1966 på väg 234 vid Edsvalla, Värmlands län, 
och som är avsedda att belysa möjligheterna att minska eller eliminera tjälens 
nedträngning i vägkroppen genom inläggning av högisolerande lager har under 
1967 fullföljts. På samma väg anlades ytterligare ett stort antal provsträckor 
på vilka olika isoleringsåtgärder vidtagits (provvägen Edsvalla 1967), jfr  geolo
giska avdelningens redogörelse. A v  de orsaker, som angavs i institutets före
gående årsrapport (rapport 48, sid 20), har vid provvägens planering medtagits 
ett antal vägkonstruktioner, där man genom inläggning av ett stabiliserat lager 
mellan högisolerande, fjädrande lager och asfaltslitlagret sökt eliminera de ökade 
elastiska deformationerna i slitlagret under fordonshjulen och därav förorsakade 
ökade påkänningar som isoleringslagrets inläggning annars skulle medföra. De 
stabiliserade bärlager som använts är: 6, 10 resp 12  cm bitumenstabiliserat grus 
samt 10  och 15 cm cementstabiliserat grus i ordinär, jordfuktig blandning, resp
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överbyggnadstjockleken vid kalkstabiliserad 
resp. icke kalkstabiliserad terrassyta.

1 5 cm cementstabiliserat grus av plastisk konsistens. Sistnämnda typ av stabilise
ring är den enda, som — på grund av den lätthet med vilken det utlagda lagret 
går att packa — kan utföras direkt på ett fjädrande isoleringslager. De övriga 
stabiliseringstyperna med asfalt resp cement som bindemedel fordrar ett mellan
liggande gruslager för tillfredsställande packning.

Inverkan av dubbade däck på betongbeläggningar

På betongbeläggningar liksom på asfaltbeläggningar har man under senare år 
observerat spår efter fordon med dubbade däck. För att närmare försöka utreda, 
vilka faktorer vid  betongens proportionering och utläggning, som påverkar en 
betongbeläggnings motståndsförmåga mot dylik avnötning har institutet på 
Svenska Cementföreningens uppdrag genomfört en undersökning i provvägsma- 
skinen. H ärvid  utfördes 14 provytor med systematiskt varierad betongsamman
sättning och utläggningsmetod. Följande egenskaper varierades: (1) betongens 
cementhalt (2) stenens geologiska ursprung (3) stensort (singel resp makadam) 
(4) stenens renhet från vidhäftande finjord (5) stenhalt (6) sandsort (7) konsis-



tens och bearbetningsmetod (8) typ av tillsatsmedel. E fter ca två månaders härd- 
ning trafikerades provytorna med dubbdäck. Nednötningen uppmättes ett fler
tal gånger under provningens gång. Provningen avslutades efter 300 000 varv. 
Den genomsnittliga avnötningen varierade mellan ca 8,5 och 14 mm. En slut
rapport om undersökningen har tillställts uppdragsgivaren.

Utförande av jordbankar vintertid

A v  sysselsättningspolitiska skäl strävar myndigheterna att bedriva vägbyggnads- 
arbeten även under den kalla årstiden. Bergsprängning och utläggning av berg
bankar har sedan länge ansetts vara arbeten som utan olägenheter kunnat utfö
ras under vintern. Vinterarbetena har numera i vissa fall även utsträckts till 
terrasseringsarbeten med jordmassor. H ärvid  har det emellertid ofta visat sig 
att sättningarna i de vinterbyggda bankarna blivit både stora och utsträckta 
över relativt lång tid, vilket stundom medför kostsam efterjustering. För att 
utreda möjligheterna att förbättra byggnadsresultatet vid jordterrasseringsarbe- 
ten vintertid igångsattes vintern 1967— 68 på uppdrag av Svenska Byggnads
entreprenörföreningen en produktionsinriktad undersökning som bedrives såväl 
i fält som på laboratoriet. Fältundersökningen avses klarlägga möjligheterna att 
under olika vinterförhållanden uttaga otjälade schaktmassor samt att med olika 
metoder utlägga och tillfredsställande packa jordmassorna i bankarna. I sam
band härmed undersöks tjälens uppkomst och utveckling i bankarna. Bankarnas 
egenskaper studeras genom sättningsmätningar på ytan och på olika nivåer un
der denna. För sistnämnda mätningar har några lämpliga mätmetoder icke fun
nits att tillgå utan metoder för närliggande ändamål har vidareutvecklats vid 
institutet. De i undersökningen ingående laboratoriearbetena avser att i första 
hand klarlägga jordtemperaturens inverkan på packningsegenskaperna hos ty
piska svenska jordar.

Uppdragsverksam het

Bärighetsavdelningen har under året även utfört följande uppdrag.

Konstruktion av  överbyggnader

På uppdrag av  Borås stads gatukontor har avdelningen på laboratoriet under
sökt några olika undergrunds- och underbyggnadsmaterials packnings- och bä- 
righetsegenskaper och beräknat vilken tjocklek förstärkningslagret hos en i di- 
mensioneringstabell 6 i B Y A  föreskriven överbyggnadskonstruktion måste ha 
vid olika av densiteten och vattenhalten beroende bärighetstillstånd hos materia
let.

På uppdrag av Ekonomisk Fastighetsplanering A B  har den erforderliga tjock
leken beräknats för några olika överbyggnadskonstruktioner hos ett på den na
turliga marken grundlagt golv i en icke uppvärmd förrådsbyggnad. Golvet 
kommer att trafikeras av truckar med ringtrycket 8— 1 1  kp/cm2.



På uppdrag av Skånska Cement A B, Hällekis, har förslag avgivits till för
stärkning av dels en äldre betongbelagd sträcka dels en nybyggd icke belagd 
sträcka av vägen mellan kalkbrottet och cementfabriken vid Hällekis i Skara
borgs län. Vägen utsätts för tung trucktrafik.

Undersökningar och förslag till förstärkning av vägar för mycket tunga trans
porter

A v  statens vattenfallsverk har avdelningen erhållit i uppdrag att undersöka bä
righeten hos vägen på sträckan Vadsbro järnvägsstation— Hedenlunda sekundär
station i Södermanlands län och att föreslå vilka förstärkningsåtgärder som 
måste vidtagas för att en tung transformatortransport om totalt 3 10  ton skall 
kunna framföras med tillräcklig säkerhet även under sommarhalvåret.

Undersökning av jord- och vägbyggnadsmaterial

För vägförvaltningar, Skånska Cementgjuteriet, Västerås stads gatukontor, A B 
Vägförbättringar, Lindehells Markplaneringar, A B  Väg- och ledningar m fl har 
olika materials lämplighet undersökts med hänsyn till packnings- och bärighets- 
egenskaperna.

Borrningar

Med institutets bilburna borrmaskin (Rapport 46, fig 4) har för statens vägverk, 
Stockholms hamn, Svenska Cementföreningen m fl under året tillhopa 488 
borrkärnor uttagits. A v  kärnorna har 2 15  tagits ur asfaltbeläggningar, 167 ur 
bärlager av cementstabiliserat grus (CG), 58 ur bärlager av bitumenstabiliserat 
grus (BG) och 48 ur betongbeläggningar. Total borrlängd ca 52 m.

ö v r ig a  uppdrag

Dimensionering av väg i Jä rfä lla  kommun. Uppföljning av försöksytor på Ever- 
öds och Torslanda flygfält med en för vårt land ny förseglingsbeläggning, som 
blandas i kallt tillstånd av sand, cement, asfaltemulsion och vatten till slam- 
konsistens (Slurry seal) och som utlägges i ett relativt tunt skikt.

Dimensionering och bärighetsberäkningar av banor på:

Örebro flygplats 
SA A B:s flygfält, Tannefors 
Ludvika flygplats 
Torslanda flygplats



Geologiska avdelningen

T jälunder sökningar

Provvägen ö rträsk  19 6 1 vid väg 353 1 örträsk  samhälle, Västerbottens län, 
ingår som ett led i studiet av längsgående tjälsprickbildning. Vid en starkt sprick- 
skadad vägsträcka har vissa delar av vägen byggts om genom utförande av V- 
terrass, som utfyllts med sand resp bark. Båda dessa åtgärder visade sig på ett 
effektivt sätt kunna förhindra uppkomsten av tjälsprickor. Vid de samma år 
byggda provvägarna Broängen 19 6 1, väg E  4, Norrbottens län, samt Nordma- 
ling A  och B 19 6 1, väg E  4, Västerbottens län, provades grus, bark och morän
II. Syftet med försöken var delvis att komplettera undersökningarna beträffan
de överbyggnadstypens tjälpsprickbenägenhet, men främst för att mer ingående 
utreda skilda materials inverkan på tjälning och tjälupptining. Undersökning
arna gav praktiska värden på materialens tjälbromsande verkan. Särskilt fram 
trädde barkens goda tjälisolerande förmåga. Undersökningsresultaten från bark- 
provvägen Nordm aling A  gav underlag för bestämning av den barklagertjock
lek, som vid viss köldmängd erfordras för att hindra genomtjälning. Grunderna 
för denna bestämning samt vissa rekommendationer för byggande med bark i 
väg är redovisade i specialrapport 66. Undersökningsresultaten i övrigt jämte 
kommentarer från ovan nämnda provvägar redovisas i specialrapporterna 62—

65*
Observationer vid  den sommaren 1966 byggda provvägen Edsvalla 1966, väg 

234, Värmlands län, har fortsatt. Under 1967 har två nya provvägar utförts på 
samma vägföretag, Edsvalla A  och B 1967. Provvägarna omfattar en samman
lagd väglängd av 900 m och är instrumenterade vid 45 mätsektioner. V id Eds- 
valla-provvägarna provas skilda materials tjälisolerande förmåga.

På grund av den osedvanligt kalla vintern har mätningarna redan under den
na första tjälsäsong givit tydliga utslag. Så har skumplasterna visat sig kunna 
förhindra tjälens nedträngning mycket effektivt. Figurerna 6 och 7 utgör en 
sammanfattande redovisning av tjällyftnings- och tjäldjupsvärden för den under 
vintern uppnådda köldmängden av 850°C  • dygn. Man kan bl a notera, att tjäl- 
gränsen ej passerat ett 8 cm tjockt lager av skumplast, sträcka 1 1 .  E tt 4 cm tjockt 
lager av skumplast, sträcka 12 , har visserligen ej kunnat förhindra genomträng- 
ning av isoleringslagret, men tjälen har icke nått undergrunden. Även ett så 
tunt lager skumplast som 2 cm, sträcka 13 , har avsevärt reducerat tjälens ned
trängning i undergrunden. Tjällyftningen har därför minskat i motsvarande 
mån. Sambandet mellan tjäldjup och Styrofoamlagrets tjocklek (str. 1 1 — 14) 
vid en köldmängd av  860 dygnsgrader framgår av fig 8.

Stenmaterialundersökningar
Fältarbeten

Inventering av stenmaterial har utförts vid polcirkeln i den västligaste svenska 
delen av den blivande mellanriksvägen Luleå— Bodö. D å det undersökta om
rådet är vidsträckt, föga känt och geologiska kartor saknas måste flygbildstolk-
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Fig 8. Provvägen Edsvalla 1967. Tjäldjup i relation till sty- 
rofoamlagrets tjocklek (str. 1 1  — 14) vid en köldmängd av 
86o°C • d.

Styrofoam, tjocklek, cm

ning utnyttjas 1 stor utsträckning. Metoden visade sig särskilt värdefull för ma
terialinventering och jordartskartering inom kalfjällsområdet. I det östliga björk- 
skogsområdet av vägsträckan var dock inblickbarheten mycket begränsad. En 
del geologiska iakttagelser m m har sammanfattats i väginstitutets specialrapport 
6 1.

En undersökning av berggrundens beskaffenhet har utförts i samband med en 
planerad motorväg i Hallands län. D ylika undersökningar har påbörjats i sam
band med planerade motorvägar i Jönköpings, Göteborgs och Bohus samt Ä lvs
borgs län. Det är av stor vikt att på ett tidigt stadium klarlägga bergkvalitén 
för att kunna bedöma förekommande bergmaterials användbarhet till vägöver- 
byggnad och för lämpligaste lokalisering av krossanläggningar.

Fältinventering och laboratorieundersökning av vissa stenmaterial, som kan 
bli aktuella som betongballast, har gjorts i samband med av bärighetsavdelningen 
utförda undersökningar av dubbdäckens slitage på betongbeläggningar.

Labor atorieunder sökningar

Tidigare försök med nya handdrivna resp gamla fallhammaren pekade mot att 
den nya numera maskindrivna apparaten (fig 18) fungerade bättre än den gamla. 
Dock förekom stor spridning i försöksresultaten, vilket kunde bero på inhomo
geniteter i materialet inom den använda fraktionen orsakade av variationer i 
petrografisk beskaffenhet, förekomst av mikrosprickor, kornform, kornstorlek 
och kornfördelning i ytlagren i provcylindern.

För att i möjligaste mån eliminera dessa faktorers inverkan gjordes en serie



försök på glaspärlor. De resultat, som därvid erhölls, visade otvetydigt en ringa 
spridning vid användning av den styrda stämpeln (fig 9). Apparaten som sådan 
torde sålunda icke orsaka spridningen, men väl själva stämpeln. Den ostyrda gav 
sålunda mycket stor spridning, vilket torde bero på att man får stora omlag-
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ringar av pärlorna vid varje slag, vilket icke blir fallet då man använder den 
styrda stämpeln.

Försök gjordes med 2 olika stenmaterial, diabas och granitiskt material. I var
je försöksserie gjordes 50 bestämningar av sprödhetstalet (fig 10). För diabas,

Fig 10. Sprödhetstal med nya fallhammaren, 
frakt. 8—9,5 — 11,3  mm. 50 prov i samma serie.
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som är ett ganska segt stenmaterial, erhölls liksom för glaspärlorna störst sprid
ning med den ostyrda stämpeln, men skillnaden i spridning för de båda stämp
larna är tämligen liten. För det granitiska materialet däremot, som i jämförelse 
med diabasen är ett mera sprött material, blev spridningen större med den styrda 
än med den ostyrda stämpeln. Orsaken till skiljaktigheterna i spridning för dessa 
båda material är ännu icke klarlagd, men torde ha samband med att olika om
lagring av kornen äger rum under försöken för det mera sega resp mera spröda 
materialet och att härvid en och samma stämpel förhåller sig olika på de i fy 
sikaliskt hänseende skiljaktiga materialen.

Försök har även gjorts på tre andra stenmaterial nämligen kvarts, kombinerat 
grus och krossad sten, samt ett granitiskt material. För dessa prover gjordes tio 
bestämningar i varje serie, varv id  även den gamla apparaten användes. Sprid
ningen i försöksvärdena eller den procentuella genomsnittliga avvikelsen från 
medelvärdet redovisas i fig i i . H ärav framgår klart att den gamla fallhamma
ren genomgående ger större spridning i försöksresultaten än den nya och att 
spridningen blir större för starkare än för svagare material. Det senare förhål
landet gäller även för den nya fallhammaren, men tendensen är mindre utpräg
lad för den styrda än för den ostyrda stämpeln. Den senare ger i jämförelse med 
den förra något mindre spridning för svagare material men större för starkare 
material. Detta gäller den procentuella genomsnittliga avvikelsen.

Sambandet mellan sprödhetstal erhållna med den gamla resp nya fallhamma
ren fram går av fig 12 . De senare ligger nästan genomgående högre än de förra. 
Med ostyrd stämpel blir sprödhetstalet sålunda ca 2 enheter större än med den 
gamla apparaten och med den styrda stämpeln ca 4 enheter större.



I samband med bergundersökningar och stenmaterialinventeringar har petro- 
grafiska engenskaper, utvärderade i polarisationsmikroskop från speciella, ca 
0,02 mm tjocka tunnslip, korrelerats med i laboratoriet framkomna egenskaper 
hos stenmaterialet. Tunnslipen utföres genom att man i ett provrör impregnerar 
korn med lättflytande färgat monomer som bringas att polymerisera, varefter 
ett tunnslip framställes av massan. I detta slip kan mineralsammansättning, tex
tur, porositet, vittringsföreteelser m m studeras. Upplysningar om slitageegen
skaper, vittringsbeständighet m m som icke framträder vid sedvanlig stenmate
rialprovning, kan tillika med information om stenmaterialets variabilitet erhål
las. Viktigt är att på nämnt sätt kunna undersöka prover som använts i vägar, 
men icke motstått trafikens påkänningar. Prover från provvägen vid Åkeshov, 
Stockholms stad, (SV I medd 65), har undersökts mikroskopiskt. Ytstudier har 
gjorts på betongborrkärnor uttagna på väg 76, Stockholm— Norrtälje, Stock
holms län, hösten 1967 och våren 1968. D ärvid har slitagemekanismen ägnats 
särskilt intresse och det synes angeläget att liknande studier även utföres på borr
kärnor från andra vägar med andra stenmaterial och beläggningstyper. Liknande 
undersökningar har dessutom utförts på asfaltbeläggningar, trafikerade i prov- 
vägsmaskin med dubbdäck.

Laboratorieförsök av dubbdäcks slitage på stenmaterial har gjorts med en mo
difierad typ av den brittiska »Accelerated Polishing Machine». Vissa försöksre
sultat har redovisats i Svenska Vägföreningens Tidskrift nr 1, 1968.

Stenmaterials beständighet mot hög värme har undersökts enligt en ny tysk 
metod, varvid  upphettning skett upp till 700°C . Stenmaterialens värmebestän
dighet anses vara viktig för bedömning av deras lämplighet till asfaltbeläggning, 
enär vissa stenmaterial tendera att sönderfalla i asfaltverkens torktrummor. Den 
vid provningen använda temperaturen (7oo°C) synes emellertid vara alltför hög. 
Sålunda sönderföll provad gnejs och granit nästan helt, medan andra bergarts- 
typer diabas, kalksten m fl bättre motstod detta prov. Sönderfallet beror främst 
på den volymökning som äger rum vid kvartsens modifikationsförändring vid 
575°C , men även på sådana faktorer som textur och glimmerhalt.

Undersökningar av olika materials lämplighet till vägöverbyggnad har påbör
jats. En del material, som i praktiken visat sig olämpliga, t ex vittrad granit, 
glimmer- och kloritskiffer, grovkristallin amfibolit m m har anskaffats. Vid 
provningen tas hänsyn till nedkrossning vid byggandet och senare trafik, elas- 
ticitetsegenskaper, vittringsbeständighet, det bildade finmaterialets plasticitet 
och tjällyftningsegenskaper, sandekvivalentvärde m m. Med ledning av förvän
tade resultat torde säkrare grunder för bedömning av vissa stenmaterials använd
barhet till vägöverbyggnad kunna erhållas.

Ö vrig verksamhet

På uppdrag av vägförvaltningen i Västernorrlands län har markundersökning 
utförts på väg 87, Sollefteå— Långsele, för bedömning av erforderliga skyddsåt
gärder till förhindrande av uppkomst av tjälsprickor och ojämna tjällyftningar.

På uppdrag av vägförvaltningen i Kopparbergs län har markundersökning för 
bestämning av djupet till i väglinjen förekommande berggrund utförts på viss



del av vägföretag riksväg 60, Ludvika— Falun— Borlänge, där barkisolering 
mot tjälskador utföres.

Markundersökning har på uppdrag av vägförvaltningen i Hallands län på
börjats på väg 24, Mellbystrand— länsgränsen vid Drakabygget, delen Såghuset 
— Sandvad  för klarläggande av erforderliga skyddsåtgärder mot tjälskadever- 
kan.

På uppdrag av Kungl Fortifikationsförvaltningen har markundersökning ut
förts på Rommeheds flygplats för klarläggande av orsakerna till ojämna tjäl- 
lyftningar samt förslag avgivits om erforderliga skyddsåtgärder.

I samband med projekteringen av Graddisvägen  delen Sädvaluspen— norska 
gränsen har på uppdrag av vägförvaltningen i Norrbottens län inventering 
gjorts av förekommande grus- och stenmaterialfyndigheter för utväljande av 
lämpligt material till vägens överbyggnad.

Undersökning av bergförekomster på väg 158,  Kungsbacka— H eden , har ut
förts på uppdrag av vägförvaltningen i Hallands län för bedömning av risken 
för bergmaterialets nedkrossning under byggnadstiden vid trafik med tunga for
don.

Undersökningar har utförts av grusfyndigheter för bedömning av ingående 
massors kvalitet och kvantitet vid K jula, Södermanlands län, på uppdrag av in
genjörsfirman Jacobson och Widmark, samt på ett flertal fastigheter vid Skövde 
på uppdrag av Försvarets Civilförvaltning.

Maskintekniska avdelningen

Provbanor

Väginstitutet har, liksom ett flertal andra statliga myndigheter och institutioner, 
länge saknat en provbana för undersökningar rörande väg-, fordons- och trafik
teknik och trafiksäkerhet. Fältförsök har hittills utförts på vägar och flygfält, 
vilket vållat vissa olägenheter. Institutet har därför fått i uppdrag av statens 
trafiksäkerhetsråd att utreda behovet av samt lämplig utformning och placering 
av en permanent, statlig provbana för forsknings- och provningsändamål. Ut
redningen är i det närmaste slutförd.

Institutet har i samband med denna utredning överlagt med Samarbetsorgani- 
sationen för fordon — markforskning (SFM) om gemensamt utnyttjande av 
vissa resurser för vägfordonsteknisk och terrängfordonsteknisk forskning.

Institutet är dessutom representerat i en av Stockholms stad tillsatt arbets
grupp för projektering av ett motorområde för tävlingar och övningskörning, 
som skall utformas så, att det även lämpar sig för viss försöksverksamhet.

Friktionsunder sökningar 
Friktionsundersökningar vid sommarväglag

Inom Stockholms stad har friktionsmätningar utförts på en under föregående år 
undersökt topekabeläggning på Bergslagsvägen mellan Åkeshov och Islandstor-



get. Den ursprungliga undersökningen föranleddes av misstankar att beläggning
en var hal i vått tillstånd, vilket också bekräftades av mätresultatet. De nu ut
förda mätningarna visade emellertid att friktionen på sträckan förbättrats av
sevärt såväl med avseende på nivå som jämnhet. Såsom exempel kan nämnas att 
friktionen vid 70 km/h och optimalt slip på ett visst avsnitt ökat från ca 0,45 
till ca 0,80 under det år som förflutit mellan mätningarna.

Vidare har friktionsmätningar utförts på 8 försökssträckor med topekabelägg- 
ning samt på 30 försökssträckor med bituminösa blandningsbeläggningar, fram 
ställda med asfalt av olika ursprung. Försökssträckorna var belägna på Bergs- 
lagsvägen inom Stockholms stad.

För att erhålla en uppfattning om friktionen på beläggningstyperna tät asfalt
betong och ytbehandling under olika betingelser såsom årstid, trafik, läge i ter
rängen m m har maskintekniska avdelningen i samarbete med beläggningsavdel
ningen igångsatt en serie undersökningar som skall pågå under några år. För än
damålet har i Mellansverige slumpmässigt utvalts 20 försökssträckor på vägarna 
276 och 76 Rosenkälla— Åkersberga— N orrtälje— Rosenkälla samt på vägarna 
E 18, 55, E  3 och E  4 Stockholm— Enköping— Strängnäs— Södertälje— Stock
holm. Sträckorna är till lika stort antal belägna i öppen som i skyddande ter
räng. Friktionsmätningar skall utföras tre gånger årligen, vår, sommar och höst, 
med institutets friktionsmätningsvagn B V  5. De genomförs vid hastigheterna 20, 
40, 6o och 80 km/h med optimalt slip och låst hjul i vägens båda riktningar. 
Fiöstmätningarna 1967 har genomförts och preliminärbearbetats och vårm ät
ningarna 1968 har påbörjats. Försökssträckornas beläggningsytor, som har foto
graferats före första mättillfället, skall regelbundet hållas under uppsikt.

Frågan om erforderligt mönsterdjup för driftdugliga bildäck har ånyo aktua
liserats inom trafiksäkerhetsdebatten. Särskilt har uppmärksamheten riktats mot 
det fenomen, benämnt vattenplaning, som kan uppstå för ett fordonshjul vid 
stark nederbörd eller i vattensamlingar på vägbanan efter nederbörd och som 
medför att hjulet fullständigt förlorar väggreppet.

Institutet har studerat dessa problem vid fältförsök på Borlänge övningsflyg- 
plats under hösten 1967 samt under försommaren 1968.

Till höstförsöken, som var av preliminär karaktär, iordningställdes på flyg
platsens taxibana en vattenbassäng genom att kanta ett ca 50 m långt och ca 
0,6 m brett avsnitt av banan med gummilister, fig 13 . I denna bassäng fram för
des det bromsade mäthjulet på en friktionsmätningsvagn B V  8, fig 14. Prov 
utfördes med stegvis ökande hastighet upp till 140 km/h, varvid  friktionen i bas
sängen jämfördes med friktionen på en fram för bassängen liggande, enbart våt 
referenssträcka. Ett likform igt vattendjup kunde ej erhållas utefter bassängen 
eftersom taxibanan, Ab 12  t, som utgjorde bassängbotten lutar och uppvisar 
ojämnheter. Försök utfördes vid två olika medelvattendjup, nämligen 7— 8 mm 
resp 1 2 — 13 mm, och med däck i fyra  olika stadier av förslitning, från helt nytt, 
endast inkört däck (ca 10  mm mönsterdjup) till helt blankslitet däck (o mm 
mönsterdjup). Bromsprov utfördes såväl med rullande hjul (optimalt slip) som 
med låst hjul (100 %  slip).



Fig 13. Bassäng för vattenplaningsförsök.

Fig 14. Vattenplanings
försök med friktions- 
mätningsvagn B Y  8.

Exempel på försöksresultatet visas i fig 15 . Det fram går att friktionen i 
vattensamlingen vid en viss hastighet gar ned till noll. Denna planingshastighet 
är något högre för det däck som har fullt mönsterdjup än för de däck som har 
litet mönsterdjup. Det framgår vidare att mönsterdjupets betydelse för friktionen 
på den enbart våta referenssträckan är relativt liten på denna typ av  belägg- 
ningsyta.

För att möjliggöra fortsatta försök även på tunna, jämndjupa och samman
hängande vattenskikt frästes därför i taxibanan efter noggrann avvägning en 
horisontell fördjupning med i stort sett samma dimensioner som den tidigare 
bassängen, fig 16. Under försommaren 1968 har försök utförts i denna bassäng 
och på anslutande referenssträcka försedda med en slät slityta av epoxyharts be
strödd med sand o— 2 mm. Försöken skall upprepas på en skrovlig slityta av 
epoxyharts försedd med stenmaterial 6— 12 mm.



Fig 15. Samband mellan friktion ocb 
hastighet på våt yta och i vattensam
ling med 12 — 13 mm djup för däck 
med olika mönsterdjup.
1 . 10 mm mönsterdjup, enbart våt yta
2. o, 1 och 3 mm mönsterdjup, enbart 

våt yta
3. 10 mm mönsterdjup, vattensamling 

12 — 13 mm
4. o, 1 och 3 mm mönsterdjup, vat

tensamling 12 — 13 mm

Hastighet

Fig 1 6. Fräsning av horisontell fördjup
ning från avvägda räler.

Proven i den nya bassängen utfördes på samma sätt som tidigare. Tre olika 
vattendjup användes, nämligen 2, 4 och 8 mm. Friktionen studerades för däck av 
ett vanligt fabrikat och med mönsterdjupen o, 1, 3 och 10 mm, för A STM - 
däck (standardiserat däck för friktionsmätningar) med mönsterdjupen o, 3 och 
10  mm samt ett ASTM -däck där ribbmönstret skurits upp med ca 5 mm breda, 
tvärgående kanaler, mönsterdjup 10 mm. Vidare provades två radialdäck av 
ett annat vanligt fabrikat varav  det ena var en nykonstruktion med speciella 
dräneringshål för att förbättra våtfriktionen. De båda senare däcken provades 
endast med fullt mönsterdjup.

Mätresultatet från försommarens försök är under bearbetning, men en preli
minär genomgång av materialet ger vid  handen att även i vattensamlingar med 
så ringa djup som 2 mm erhålles på denna släta yta en avsevärd friktionsminsk- 
ning. Inom det undersökta hastighetsområdet kan friktionen gå ned till 0,05 å 
0,10 .



Friktionen på enbart våt yta av denna släta typ avtar starkare med ökande 
hastighet för däck med litet mönsterdjup än för däck med stort mönsterdjup. 
Vid körning i vattensamlingar kan vid begynnande vattenplaning, dvs medan 
friktionsnivån fortfarande är relativt hög, en viss skillnad mellan däck med 
stort och litet mönsterdjup observeras. Ett däck med stort mönsterdjup under
skrider en viss friktionsnivå vid en högre hastighet än motsvarande däck med 
litet mönsterdjup. Denna skillnad får minskad betydelse vid eller i närheten av 
fullständig vattenplaning, där friktionsnivån är nära noll. Försöken visar vidare 
att ASTM -däcket erhåller betydligt bättre friktionsegenskaper i vattensamlingar 
om det enkla ribbmönstret förses med tvärgående kanaler. Någon nämnvärd 
ändring i egenskaperna på den enbart våta referenssträckan registrerades därvid 
ej. Vid jämförelse mellan de båda radialdäcken visade sig däcket med speciella 
dräneringshål ej ha förbättrade friktionsgenskaper.

Friktionsundersökningar vid vinterväglag

Friktionen på ett antal av de nämnda 20 försökssträckorna med asfaltbetong 
eller ytbehandling i Mellansverige skall studeras regelbundet även vintertid 
under några år. Under perioden januari— mars utförs varannnan vecka frik- 
tionsmätningar under en hel dag på fyra försökssträckor. De genomförs vid has
tigheten 60 km/h vid optimalt slip och låst hjul i vägens båda riktningar med en 
friktionsmätningsvagn B V  8. Bearbetning av resultat från den försöksomgång 
som utförts vintern 19 67— 1968 pågår.

Geometrisk utform ning av skogsvägar

På uppdrag av skogs- och lantbruksakademien har en undersökning angående 
geometrisk utformning av skogsvägar påbörjats. Avsikten är att utreda minimi
kraven för sådana vägar för användning av fordon och fordonskombinationer 
som medger rationella transporter. Studierna gäller utformning såväl i horison
talplanet för att ge utrymme för kurvkörning och vändning som i vertikalpla
net för att ge säker framkomlighet vid backtagning vid vinterväglag.

En inventering har utförts för val av de typfordon, som skall användas vid 
planerade försök. Försöken rörande utformning i horisontalplanet skall utföras 
dels som modellförsök, dels som fullskaleförsök. Förförsök rörande möjligheter
na att använda friktionsmätningsvagn B V  5 för undersökning av backtagnings- 
förmåga vid vinterväglag har utförts.

Jämnhetsstudier

Fortsatt utvecklingsarbete har bedrivits på den i föregående årsberättelse om
nämnda mätutrustningen för jämnhetsmätning. Förbättringar av dess prestanda 
har uppnåtts på såväl den mekaniska som den elektroniska delen.

De under föregående år påbörjade teoretiska studierna av hur vägens ojämn
heter inverkar på ett fordon har fortsatt dels i digital datamaskin, dels i en 
av institutet anskaffad analogimaskin, E A I 680.



Fordons köregenskaper

Ett vägfordons däck överför de för fordonets styrning, drivning och bromsning 
erforderliga krafterna mellan fordonet och vägbanan. För köregenskaperna har 
däckens sidföringskarakteristik stor betydelse. Emellertid saknas uppgifter om 
sidföringskarakteristiken i stor utsträckning, varför institutet påbörjat en un
dersökning härav. H ärvid  har den i föregående årsberättelse beskrivna maski
nen för bestämning av däckkarakteristika använts. Den första delen av under
sökningen omfattade 15 personbilsdäck, som utvalts med slumptabell bland de 
i Sverige vanligaste 20 fabrikatens sommardäck av diagonaltyp av dimensionen 
6.00— 15 och sommardäck av radialtyp av samma dimension eller ersättnings- 
dimension. För varje däck uppmättes sidkraften vid ett antal värden på av- 
driftsvinkeln, varvid  tre olika ringtryck och två olika hjulbelastningar använ
des för varje däck.

Däckens inverkan på fordons köregenskaper kan undersökas på såväl experi
mentell som teoretisk väg. Teoretiska utredningar kräver dock viss experimen
tell verifiering. En förundersökning avseende däckens inverkan på personbilars 
köregenskaper har genomförts. Undersökningen har omfattat uppmätning av 
följande samband och storheter:

1) styrutslaget som funktion av sidaccelerationen vid fortfarighetstillstånd, dels 
vid körning i kurva med konstant radie, dels vid körning i kurva med kon
stant hastighet,

2) transient styrningskarakteristik omfattande amplitudförhållande och fasför
skjutning mellan ratt vinkel och girvinkelhastighet som funktion av ratt vin
kelfrekvensen,

3) girdämpningskoefficient för girvinkelaccelerationen vid övergång från kurv- 
körning till rak kurs med frisläppt ratt,

4) »response time» i form av tidsavståndet mellan 63 %  av rattvinkelampli- 
tuden och 63 %  av girvinkelhastighetsamplituden vid fortfarighet vid olika 
snabb vridning av ratten från o till 90°.

Dessutom har för studium av uppmätta köregenskapers inverkan på presta
tionsförmågan hos systemet fordon— förare utförts ett manöverprov i form av 
körfältsväxling vid 70 km/h på en bana med 3 m breda körfält. Minsta erfor
derliga sträcka för körfältsväxling användes som prestationsmått. Försöken ut
fördes med institutets försöksfordon D F 1, försett med däck med olika sidfö
ringskarakteristik på fram- resp bakaxel.

Ett tidigare utarbetat analogimaskinprogram för studier av vägfordons kör
egenskaper, speciellt under kritiska manöverförhållanden, har kompletterats. 
Detta program skall användas dels för rent teoretiska studier, dels för studier av 
systemet fordon— förare i en s k fordonssimulator. En sådan är en fordons- 
attrapp, i vilken en försöksperson utsätts för samma eller liknande sinnesintryck 
som vid bilkörning men undgår de risker som motsvarande fältförsök skulle med
föra. Litteraturstudier och teoretiska studier har under året bedrivits i syfte att 
konstruera en simulator för studier av hur fordons köregenskaper inverkar på



Fig 17. Utrustning för dynamisk provning av 
draganordningar.

förarens förmåga att manövrera fordonet i olika trafiksituationer. Simulatorn 
skall anslutas till den analogimaskin E A I 680 som anskaffats.

A vvägning mellan fordons bromsnings- och banföljningsförmåga

Vägfordons bromssystem är nästan undantagslöst så beskaffade att föraren kan 
åstadkomma hjullåsning, vilket vanligen inträffar i nödsituationer. E tt fordon 
med låsta hjul saknar helt styrförmåga och kan påverkas av störkrafter så att 
det avviker från ursprunglig kurs och börjar rotera, vilket kan få katastrofala 
följder. Tillgänglig friktion mellan hjul och vägbana bör därför ej helt utnytt
jas för bromsning, utan en del bör sparas för styrning.

Ett bromssystem, som ej vid något väglag kan låsa hjulen, har konstruerats 
vid tekniska högskolans institution fordonsteknik i samarbete med väginstitutet. 
Med ett fordon utrustat med detta bromssystem har en försöksserie omfattande 
körning i kurvor med olika radier under samtidig bromsning utförts på isbana i 
syfte att vinna erfarenhet om lämpligaste avvägning mellan bromsnings- och 
banföljningsförmåga.

Provning av draganordningar

Den i föregående årsberättelse omnämnda utrustningen för provning av  dragan
ordningar har tagits i bruk och dynamisk provning av olika kopplingar pågår, 
fig 17 . Utrustningen har kompletterats för statisk provning av draganordningar 
för fordon t o m 3 tons totalvikt. Studier beträffande metodiken vid  statisk 
provning har gjorts avseende sättet för fasthållande av bilen och mätning av de-



Fig 1 8. Maskindriven fallhammare för bestäm
ning av stenmaterials hållfasthet.

formationerna. I samband härmed har en genomgång av standardbestämmelser
na utförts och synpunkter framförts till vederbörande arbetsgrupp inom SMS, 
som nu reviderar standarden.

Konstruktion och tillverkning av utrustning 
Maskin för bestämning av däckkarakteristika

Den i föregående årsberättelse beskrivna maskinen för bestämning av däckkarak
teristika har i en andra utvecklingsetapp kompletterats med ett: mäthuvud för 
inställning av olika cambervinklar och mätning av återställningsmoment vid 
hjulbelastningar upp till 450 kp. Ett mäthuvud för upp till 1 000 kp har kon
struerats och är under tillverkning. Vidare har maskinen försetts med en anord
ning för separat drivning eller bromsning av provhjulet. Det drivande, resp 
bromsande momentet överförs via en reglerbar elektromagnetisk friktionskopp- 
ling och en ledbar axel med kulsplines. Även ett mätdon för provdäckets defor
mation i sidled har tillkommit.

Mätdon för rattvinkel och rattmoment

En anordning för mätning av rattvinkel och rattmoment har konstruerats och 
tillverkats. Denna består av en ratt med sådana fästen att den kan anslutas di
rekt till valfri fordonsratt. Fordonet styrs med mätdonets ratt, som är försedd



med givare för mätning av rattvinkel och rattmoment. Dessa storheter registre
ras på elektrisk väg.

Fallhammare för bestämning av stenmaterials hållfasthet

En maskindriven fallhammare, fig 18, har konstruerats och ett prototypexemplar 
har tillverkats. Prototypen har undergått ett långtidsprov omfattande ca 150  000 
slag, varefter den använts vid undersökningar rörande fallhammarmetodens re- 
producerbarhet. Varken driftstörningar eller märkbar nötning har uppkommit.

Diverse arbeten

Profilografen för provvägsmaskinen har förbättrats så att fjädringarna minskat, 
vilket medfört större mätnoggrannhet. För en av bärighetsavdelningen anskaffad 
vibrator för dynamisk belastning har ett don för kraftmätning konstruerats och 
tillverkats. För samma avdelning har en bandspelare kompletterats med elektro
nisk utrustning för registrering av deformationsförlopp vid studier av jord
arters egenskaper vid periodisk belastning.

För olika uppdragsgivares räkning har integratorsystem för friktionsmätnings- 
vagnar typ B V  8 tillverkats.

Laboratorieapparater såsom kapillarimetrar, fallkonapparater m m har tillver
kats för försäljning. Tillverkning av 10  st maskindrivna fallhammare har på
börjats. Verkstaden har dessutom anlitats av statens geotekniska institut, institu
tioner vid tekniska högskolan m fl statliga och kommunala verk.

Trafiktekniska avdelningen

F  ramkomlighetsstudier

På uppdrag av statens vägverk pågår undersökningar av väggeometrins inverkan 
på bilarnas hastighet under olika trafikförhållanden (se rapport nr 47).

Fiögertrafikomläggningen med dess restriktiva hastighetsbestämmelser med
förde att trafikstudierna i fält måste koncentreras till sommaren 1967 och våren 
1968. Uppläggningen av undersökningarna har även anpassats till de frågor som 
föranletts av den allmänna hastighetsbegränsningen som infördes i maj 1968.

Ffastighetsstudier m m

Fortsatta mätningar av retardationsförloppet för lätta bilar utfördes under has
tighetsbegränsningen till 90 km/h i horisontal- och vertikalkurvor med särskild 
inriktning på siktförhållandenas inverkan. Köbildning och köupplösning efter 
tunga bilar undersöktes med hänsyn till väggeometrin. Rapporten över resulta
ten är under utarbetande. Punkthastighetsmätningar har företagits dels för att 
fastställa inverkan av höjda hastighetsgränser (från 50 till 70 km/h) för vissa 
fordonskombinationer och dels som komplement till undersökningar av tunga 
bilars retardation i backar.



Den fordonsdynamiska modell som ingår i trafiksimuleringen (se nedan) inne
håller antagande om att den uttagna nettoeffekten i stigningar är konstant. För 
att verifiera ovanstående antagande har retardationsmätningar i uppförsbackar 
utförts. Resultaten utgör även underlag till en modell för beräkning av tunga 
fordons restid över längre sträckor. H ittills har materialet från två backar på 
väg E  18 mellan Stockholm och Enköping analyserats (prel rapp 56). Nedan 
lämnas en kort redogörelse för de viktigaste resultaten från dessa studier.

Fria fordons restid över kortare ekvidistanta, konsekutiva mätsträckor har 
uppmätts. U r begynnelse- och sluthastighet, restid över hela stigningen samt 
höjdskillnaden mellan begynnelse- och slutpunkterna har ett tidsmedelvärde på 
nettoeffekten beräknats (p). Om hypotesen att nettoeffekten vid varje tidpunkt 
(p(t)) kan betraktas som konstant är riktig följer att p(t) =  (p). Den rörelse
ekvation detta ger upphov till har lösts och de hastigheter och tider denna ekva
tion ger i olika lägen i backen har jämförts med uppmätta värden. Ett exempel 
på hur denna jämförelse utfallit ges i fig 19 a. Det visar sig att restiden enligt 
modellen är genomgående kortare än den uppmätta restiden, medan en insväng
ning mot ett korrekt värde sker mot slutet av stigningen. Således går fordonen 
enligt modellen för fort i början av stigningen och för långsamt i slutet, vilket 
beror på att nettoeffekten i början av backen är mindre än i slutet, beroende på 
rull- och luftfriktionens variation med hastigheten. Om hänsyn tages till denna 
variation erhålles en god beskrivning av retardationsförloppet (se fig 19 b).

Omkörningsstudier

Analysen av det fältmaterial, som insamlades under 1965, har fortsatt och redo
visas i sin helhet i specialrapport nr 5 6.

Under våren 1968 påbörjades fältstudier med tung fordonskombination som 
mätfordon.

Mätapparaturen har modifierats och ett utskrifts- och bearbetningsprogram för 
datamaskin har utvecklats. Utskrifter av väg- och trafikkoordinaten för varje 
händelse, samt beräknade omkörningstider och körsträckor under omkörningen 
erhålles därigenom maskinellt. Dessutom anpassas den registrerade väglängden 
på en mätsträcka till den längd som anges av vägliggaren, varigenom de syste
matiska felen i färdanalysatorns vägregistrering korrigeras.

Mätningarna utförs i miljöer med varierande väg- och trafikförhållanden, 
däribland backiga sträckor. Mätresultaten från dessa sträckor kan integreras 
med resultaten från backstudierna. D ärvid  erhålls ett material, som kan använ
das som underlag vid utarbetande av tekniska anvisningar för anläggning av 
stigningsfält i backar.

Trafiksim ulering i datamaskin

Den simulering av trafik på tvåfältig väg, som förbereds vid avdelningen, avser 
att vidga möjligheterna till analys av rådande samband mellan väg- och trafik- 
karakteristika som underlag för:
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Fig 19. Den fordonsdynamiska modellens anpassning.
a) Variationen i effektförlusterna i samband med rull- och luftfriktion ej medtagen.
b) Variationen i effektförlusterna i samband med rull- och luftfriktion medtagen, 
tm =  tid enligt modellen
tr =  uppmätt tid

Plats:
Längd:
Medellutning: 
Fordonstyp: 
Antal fordon:

Dalkarlsbacken (E 18) 
400 meter 
55 %o
Tunga fordon med släp 
54

a) trafikreglerande åtgärder,
b) väg- och trafikekonomiska beräkningar,
c) att förse trafikolycksanalysen med vissa typer av s k riskmassor.

I föregående årsberättelser har målsättningen ytterligare behandlats. Utveck
lingen av den modell, som beskriver trafikprocessen bygger i stor utsträckning 
på det empiriska underlag, som erhålls från avdelningens fältstudier. A v  fig 20 
framgår vilka delmodeller, som ingår i totalmodellen.

Under det gångna arbetsåret har främst den fordonsdynamiska modellen kun
nat kontrolleras för tunga fordon och vidareutvecklas genom vunna erfarenhe
ter. Modellen för bilisters anpassning till vägen beräknas föreligga före kalender
årets slut. Under kommande budgetår skall enligt planerna även modellen för bi
listers anpassning till omgivande trafik utföras.

Modellen beskrivs i de preliminära rapporterna 30, 39, 53 och 54.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsstudierna är främst inriktade på att bestämma olycksfrekvensen 
i olika väg- och trafikmiljöer, samt att erhållna resultat skall kunna utnyttjas



Fig 20. Simuleringsmodellens uppbyggnad.

bl a vid upprättandet av vägnormer. Årets undersökningar omfattar olyckor, 
som inträffat på sträckor mellan korsningar och i huvudsak på vägar av relativt 
hög standard och med stor trafik. Undersökningsperioden 1962— 63 är vald så, 
att resultaten kan anses gälla för fri fart.

Resultaten, som delvis presenterats i föregående årsberättelse, visar att olycks- 
frekvensen varierar kraftigt med både vägtyp och sikt. Fig 21 visar sambanden 
mellan olyckor per 1 million fordonskilometer och årsmedeldygnstrafiken för 
olika typer av tvåfältsvägar. Det kan konstateras att 6 m vägar utan vägren 
har ungefär dubbelt så hög olycksfrekvens som vägar med bredare tvärsektion 
för samtliga studerade trafikvolym er.

Ett försök har gjorts att klargöra siktens betydelse för olycksutfallet. A v  fig 
22 framgår att en mindre tvärsektion erfordrar bättre sikt. För 6 m vägar utan 
vägren är antalet olyckor per 1 million fordonskilometer ungefär 2— 3 gånger 
högre vid 100 m sikt än på vägavsnitt där sikten är 600— 700 m. V ägar med 
bred tvärsektion visar endast obetydlig variation i olycksfrekvensen vid olika 
siktlängder. Ju  längre siktsträckan är dess mindre är skillnaderna i de olika tvär
sektionernas olycksfrekvens (prel rapp 43.)*

I samband med en intervjuundersökning om vägtrafikolyckor har uppgifter 
inhämtats, som möjliggjort studier av olycksfrekvensens beroende av bilförar
nas ålder. För samtliga körsträckeklasser var olycksfrekvensen signifikant högre 
för åldersgruppen under 25 år än för åldersgruppen över 25 år.
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A =  6 meter utan vägren 
B =  7 meter utan vägren 
C =  7 meter +  2 X 1  meter 
D =  >  7,5 meter +  2 X 2  meter

Fig 2 i. Olyckor per i miljon fordonskilometer 
(ol/i mfkm) som funktion av årsmedeldygnstra- 
fiken (ÅMD) för olika vägsektioner.

01/1 mfkm

Sikt i meter

En plan har uppgjorts över hur uppföljning av olycksutvecklingen med anled
ning av differentierade hastighetsbegränsningar skulle kunna genomföras. I prel 
rapp 52 redogörs för hur den på avdelningen utarbetade metoden över olyckors 
väg- och trafikberoende kan tillämpas vid uppföljning av olycksutvecklingen 
under den nu rådande differentierade hastighetsbegränsningen.

Prel rapp 5 5 behandlar problemen kring lämplig metod för olycksvärdering i 
samband med lönsamhetskalkyler avsedda som underlag för vägnormer. I rap
porten redovisas den värdering av trafikolyckorna, som erhålls då sämre vägar 
ersätts med vägar av högre standard vid olika årsmedeldygnstrafik. N ä r trafik
olyckornas samhällsekonomiska kostnader är kända kan information erhållas



om hur mycket olycksvärderingen överstiger de samhällsekonomiska olyckskost- 
liaderna för olika vägalternativ vid varierande årsmedeldygnstrafik. Denna 
skillnad kan betraktas som en värdering av trafikolyckornas humanitära faktor 
vars värdering måste bli föremål för politisk avvägning.

Omläggning till högertrafik

I samband med omläggningen till högertrafik har avdelningen medverkat vid 
förberedelser och uppföljning av densamma. I flera fall har denna verksamhet 
utgjort en fortsättning på de studier, som beskrivits i årsberättelsen från före
gående år.

Fotgängarnas anpassning till högertrafik

Fotgängarna är till antalet den avgjort största trafikantgruppen med vida varia
tioner i beteendemönstret. Man kunde därför befara större trafikrisker för denna 
grupp speciellt i tätortsmiljö. Med utgångspunkt från den i föregående årsbe
rättelse redovisade studien har metoderna utvecklats vidare och fotgängarna 
studerats ytterligare.

De valda övergångsställena har valts i storstadsmiljö och i landsorten. Resul
taten från två observationsperioder, en under hösten 1967 och en i mars 1968, 
har jämförts inbördes och med referensmaterial från vänstertrafik.

De observerade variablerna har definierats som »inlärnings»- och »avlärnings- 
parametrar» samt parametrar, som anger trafikanternas observansnivå. V id jäm 
förelser mellan de skilda mätperioderna och referensperioden fram går att inlär
ningen av högertrafikbeteendet ej är tillfredsställande, fotgängarna återfaller 
lätt till vänstertrafikbeteende. I figur 23 visas hur anpassningen, uttryckt såsom 
ett index och givet som funktion av vägkoordinaten, varierat mellan de skilda 
mätperioderna. Vid jämförelse mellan index, upprättat för varje mätperiod 
fram går att observationsinriktningen närmar sig den nivå, som motsvarar väns
tertrafikens. Studierna redovisades i prel rapp 50 »Fotgängarnas anpassning i hö
gertrafiken».

Omkörningsförlopp vid vänster- och högertrafik

Underlag för studier av omkörningsförloppet samlades in under tre perioder, 
sommaren 1965 (fri fart), strax före dagen Fl (hast begr 90 km/h) samt i septem
ber och oktober efter omläggningen (70 km/h) från en 6 mil lång sträcka på väg 
E  4 med 7 m bred körbana, växlande vägrensbredder och varierande standard 
på lin jef öring.

Undersökningarna visar att förarna i allmänhet uppträder försiktigare efter 
dagen Fi. V id  jämförelse av resultaten före och efter dagen H  framgår att pro
portionen flygande omkörningar har minskat från 66 %  till 28 %  och att endast 
0,6 %  av omkörningarna görs då ett mötande fordon är synligt, motsvarande i 
vänstertrafik 16  % . Förändringarna beror sannolikt både på ovana vid höger
trafik och rådande hastighetsbegränsning.



Fig 23. Index I ^1 =  y  pj j u P P m ä rk -

samhetsinriktning som funktion av vägkoordi- 
naten. Index juni 1967 (vänstertrafik) är spegel
vänt med avseende på lägesaxeln för att illu
strera den successiva anpassningen.

Under omkörning överskred 95 %  av personbilsförarna högsta tillåtna hastig
het. M edianvärdet för hastighetsskillnaden ligger vid 20 km/h, vilket innebär att 
den omkörande har hållit en hastighet av ca 80 km/h. Motsvarande värde under 
frifartförhållanden i vänstertrafik var ca 90 km/h. Förarna har således endast 
i viss mån tagit hänsyn till hastighetsbegränsningen för att göra omkörningsti- 
den och därmed den erforderliga fria siktsträckan så kort som möjligt.

Sidoavståndet mellan omkörande och omkört fordon har ej ändrats efter över
gången till högertrafik (fig 24), vilket torde betyda att den omkörande använder 
andra referensföremål än det omkörda fordonet, exempelvis mitt- eller kant
lin jemarkering.

Intressanta skillnader före och efter trafikomläggningen kan också konstate
ras i såväl ut- som insvängningsförloppet. För en given hastighetsskillnad mellan 
fordonen är avståndet mellan fordonen, då omkörningen påbörjas, längre i hö
gertrafik. Insvängningen görs däremot snävare. Detta kan förklaras bl a av de 
förändrade siktmöjligheterna beroende på rattens placering (till vänster i fordo
net).

Vid jämförelse med en utländsk undersökning visar det sig att utsvängningen 
i högertrafik sker på ännu längre avstånd från passivt fordon och insvängning
en görs ännu snävare än vad som var fallet efter högertrafikomläggningen
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Sidoavstånd i meter

• =  mätning 30.8.1967 (vänstertrafik)
....................=  mätning 18— 19.9.1967 (högertrafik)
----------------- =  mätning A— 6.10.1967 (högertrafik)

Fig 24. Kumulativa fördelningen av uppmätta si- 
doavståndet då aktivt och passivt fordon ligger 
jämsides.

(fig 25). Undersökningen visar att förarna befinner sig i ett inlärningstillstånd 
mitt emellan ett invant vänster- resp högerbeteende.

Hastighetsanpassning i högertrafik

Hastighetsmätningar i anslutning till högertrafikomläggningen har företagits för 
att belysa anpassningen till de relativt restriktiva hastighetsgränser som till- 
lämpats. Högertrafikkommissionen har tagit del av mätresultaten för eventuella 
ändringar i hastighetsbestämmelserna. Mätningarna gjordes i sex olika vägmil- 
jöer (A — F). I fyra  av miljöerna (A — D) valdes mätplatserna slumpvis inom tre 
mellansvenska län.

M iljö A : Genomfartsled inom tätort. Hastighetsgräns i vänstertrafik 50 km/h.

M iljö B: Väg med hastighetsgräns 70 km/h i vänstertrafik.

M iljö C : Väg med fri fart i vänstertrafik. Svagt trafikerad (ÅM D  1963 mellan 
400 och 1 500 fordon).

M iljö D : Väg med fri fart i vänstertrafik. M åttligt till starkt trafikerad (ÅM D 
1963 över 1 300 fordon).

M iljö E : Tvåfältsväg med fri fart i vänstertrafik. I regel starkt trafikerade 
raksträckor.

M iljö F : Starkt trafikerade gator i Stockholm. Hastighetsmätningar företagna 
i vänstertrafik. Hastighetsgräns 50 eller 70 km/h.

Sammanlagt studerades trafiken i 32 mätplatser varav hälften var slumpmäs
sigt valda. De restriktiva hastighetsbestämmelserna har bidragit till att sänka
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Fig 25. Avståndet mellan aktivt och passivt fordon da omkörande 
gått ut ur och därefter återgått i eget körfält.
Jäm förelse mellan förhållande i vänstertrafik (V), högertrafik efter 
trafikomläggningen (S) och högertrafik utomlands (H). Hastighets- 
skillnad 15 km/h.

hastigheten betydligt. På grund av otillräckligt jämförelsematerial har dessa 
sänkningar endast kunnat uppskattas, vilket gjorts i nedanstående uppställning.

Den största tillåtna hastigheten 
sänkt

Hastighetssänkning för lätta bilar

Median 90-percentil

från 50 till 40 km/h 
från fri fart till 60 km/h 
från fri fart till 70 km/h 
från fri fart till 80 km/h

5 — 10 km/h 
25— 30 km/h 
15 — 20 km/h 
10— 15 km/h

5 — 10 km/h 
35—40 km/h 
25— 30 km/h 
20-—25 km/h



Förklaringen till den i stort sett förbättrade trafiksäkerheten torde bl a bero 
på den kraftigt reducerade hastigheten.

Tekniska metoder fö r avgiftsuttag i vägtrafiken

Vägkostnadsutredningen har uppdragit åt institutet att bl a genom litteratur
studier göra en översiktlig genomgång av olika tänkbara tekniska metoder för 
avgiftsuttag i vägtrafiken. I prel rapp 51 lämnas resultaten från denna genom
gång. I rapporten lämnas dessutom ett konkret förslag till en tänkbar metod 
för avgiftsuttag, som utarbetas vid avdelningen samt ett förslag till ett program 
för fortsatt forskning.

Kungl M aj:t har på anmodan av utredningen beviljat medel till fortsatt arbete 
enligt det i rapporten föreslagna programmet.

A p p a r a t u r

För hastighetsstudierna i samband med högertrafikomläggningen konstruerades 
och tillverkades 5 elektroniska analysatorer, typ T A 4 . Fordonens hastighets- och 
tidsavstånd samt (vid manuell betjäning) även fordonsslag registreras på hål
remsa. Dataprogram har utarbetats för maskinell bearbetning av insamlat ma
terial. Programmet ger en listning av primärdata samt en statistisk bearbetning 
av  dessa.

En komplettering av T A 4 pågår för att apparaturen även skall kunna an
vändas för mätning av restider mellan olika platser. Vid restidsmätning kopplas 
apparaten till en filmkamera utrustad med en datapanel, som jämte bild av det 
passerande fordonet i ett punktmönster på filmrutan helt eller delvis återger de 
data, som registrerats på trafikanalysatorns hålremsa.

En färdanalysator har levererats till Stockholms stads gatukontor. Fem axel
räknande samt fem fordonsräknande trafikräknare med uppdelning i fordonsslag 
har levererats till statens vägverk. Samtliga apparater registrerar data på en 8- 
kanals hålremsa, som bearbetas maskinellt, se rapport 48.

Mätapparaturen för omkörningsstudier har kompletterats med ett manöver
bord för manuell registrering av bl a det omkörande och omkörda fordonets 
läge relativt varandra. Se rapport 48.
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Redogörelse beträffande statens väginstituts ekonom i 
budgetåret 1967 — 1968
Anslag i.Statens väginstitut: A vlöningar och omkostnader

A. Verksamheten i allmänhet

Avlöningar till tjän stem än ......................................................

A rvoden  och särskilda ersättningar, förslags-

Summa avlöningar

Enligt stat 

1 8 8 3  OOO: —

11 OOO: —• 
I 894 OOO: —

Enligt
räkenskaper

i 882 810:  68

15 4 4 6 : — 
i 898 256: 68

Omkostnader

i .  Sjukvård m. m., fö r s la g s v is ....................... 4 OOO:—• 3 923 : 88
2. Reseersättningar ............................................ 32 OOO: — 3 1 953:  78
3. Expenser:

a) Bränsle, lyse och vatten, förslagsvis . . 40 OOO: — 39 959: 3
b) ö v r ig a  exp en ser....................................... 107 OOO: — 106 904: 44

4. Publikationstryck ............................ ... 20 OOO! —• 18 238: 95
5. ö v r ig a  utgifter, förslagsvis

a) Materialkostnader m. m. . . . . . . . . . . . 128 OOO: —• 12 7  632:  76
b) Tekniska inventarier och maskiner . . 50 OOO: — 49 9 9 0 : 1 6
c) Kostnader för förhyrd datamaskintid

m. m........... ... .................. ............... ... 7 0 0 0 :—• 7 000: —
d) Underhåll av tomt och gata, förslagsvis 24 000: — 21 987: 25

e) Bibliotek ....................... ... .................. ... 9 000: — 8 984:99
f) A vgifter för deltagande i fortbild

ningskurser ................... ... ....................... 2 000: —■ 530: —

Summa omkostnader 423 000: —• 4 1 7 1 0 5 :  84

Summa utgifter under A 2 3 1 7  000: — 2 315  362: 52



B. Verksamheten för uppdrag
Enligt stat Enligt

räkenskaper

A vlöningar till tjänstemän, fö rs la g s v is ......... I 836 OOO: — 2 334 19 6 : 3 3

Summa avlöningar I 836 OOO: — 2 334 1 9 6 :33

Omkostnader> fö r s la g s v is ................................... I 6lO OOO: — I 662 744: 89

Summa utgifter under B 3 446 OOO: — 3 99694 1 : 2 2

Särskilda uppbördsmedel

Ersättningar för tillfälliga uppdrag m. m. . . 4 200 OOO: — 4 860 9 3 1 : 19

U tgi f ter s amman drag

A. Verksamheten i a llm ä n h e t......................... 2 3 1 7  OOO! — 2 3 15  362: 52

B. Verksamheten för u p p d ra g .......................... 3 446 OOO: --- 3 996 941 :  22

Summa utgifter 5 763 000: — 6 3 12  303:  74

Inkomster

B. Verksamheten för u p p d ra g .......................... 4 200 000: — 4 860 93 1 :  19

Summa inkomster 4 200 000: — 4 860 931 :  19

Nettoutgifter för A  och B 1 563 000: — 1 451 37 *̂- 55

Anslag 2. Statens väginstitut: Utrustning

Reservation 30/6 1 9 6 7 .............. .........................
Anslag för budgetåret 19 6 7 /6 8 ..........................
./. Kostnader enligt räk en sk ap er.....................

99 310:  54 
170 000: — 269 310:  54 

267 962: 94

Reservation till budgetåret 1968/69 .............. 1 3 4 7 :60
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